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Resum 

El present Annex consitueix el Plec General de Condicions del Projecte de construcció de la 
nau industrial per a l’empresa Òptica S.A. 
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1. Consideracions inicials 

1.1. Prescripcions d’aplicació amb caràcter supletori 

En cas d’oblits, imprevisions o omisions de les prescripcions corresponents a 
determinats factors productius o unitats d’obra que figurin en el projecte que hagin 
d’intervenir en l’execució de l’obra, s’aplicaran,amb caràcter supletori, les prescripcions 
recollides per als mateixos en aquest plec; i en el seu defecte, les prescripcions 
contemplades, per a altres factors productius o unitats d’obra similars, en aquells aspectes 
que li siguin comuns o afins. 

1.2. Obligacions del contractista vers Seguretat en obra 

El contractista estarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria 
laboral, de seguretat social i de salut, i de seguretat i higiene en el treball, amb 
independència de que hi hagi un estudi de Seguretat i Salut . 

Tanmateix, haurà de constituir l’òrgan necessari amb la funció específica de vetllar pel 
cumpliment de les disposicions vigents sobre seguretat, salut i higiene en el treball, 
dessignant al personal que assumeixi en l’obra les obligacions corresponents sobre dita 
matèria. 

1.3. Tècnics adscrits a l’obra 

En el supòsit de que les condicions contractuals exigeixin l’adscripció a l’obra de 
deteminats tècnics, per part del contractista, d’acord amb una titulació i currículum 
professional definit, s’haurà de posar en coneixement de la Direcció Facultativa, abans 
d’iniciar l’obra o, quan durant el cursd’aquesta, es produeixi algun canvi al respecte. 

En tot moment la Direcció Facultativa podrà exigir la corresponent acreditació de dit 
personal, a efectes de comprovar si reuneix els requisits establerts. 
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2. Actuacions prèvies a l’execució de l’obra 

2.1. Permisos, llicències i autoritzacions 

Abans d’iniciar qualsevol tipus de treball en l’obra, serà requisit imprescindible que el 
constructor tingui els permisos, llicències i autoritzacions reglamentàries pertinents. 

2.2. Informació i reconeixements 

Abans de començar qualsevol treball a realitzar en l’obra, el contractista haurà 
d’efectuar les inspeccions i reconeixements necessaris i recopil·lar la informació pertinent de 
tots aquells aspectes i circumstàncies que puguin afectar al’execució de l’obra, tals com: 

• Obstacles o impediments 

• Vibracions, trepidacions o altres efectes anàlogs, per activitats o treballs en l’entorn 
pròxim a l’obra. 

• Estat de les construccions col·lindants, en el seu cas. 

• Xarxes d’intal·lacions i serveis que puguin interferir en l’obra. 

• Estat actual del solar i d’aquelles parts que demandin un tractament previ. 

Les dades i la informació recopilades al respecte, es posaran en coneixement de la 
Direcció Facultativa. En cas que hagin d’executar-se unitats d’obra que puguin afectar a 
edificacions veïnes, no es podrà començar cap treball relatiu a dites unitats, fins que s’hagi 
aixecat l’acta corresponent entre les parts implicades, on quedi reflexat, de forma clara, 
l’estat de les mitjeres, servidumbres i construccions colindants.  

2.3. Replanteig general 

Abans de començar el replanteig general de l’obra, es disposarà d’almenys dos hites o 
referències fixes i estables, que permetin comprovar durant el transcurs de l’execució de 
l’obra, les dimensions i posició dels elements constructius. 
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3. Organització de l’obra 

Tret que les condicions contractuals estableixin determinades obligacions al respecte, 
o que vingui exigit per les prescripcions tècniques establertes per a l’execució de les unitats 
d’obra, l’empresa constructora podrà organitzar l’obra segons cregui convenient, i fer servir 
els mitjans que estimi oportuns, sempre que no afectin a la correcta execució de l’obra. 

En tot cas, amb caràcter previ a la seva implantació o execució, el constructor haurà 
d’informar a la Direcció Facultativa, per si aquesta ha de fer qualsevol observació al respecte, 
de les seves intencions sobre... 

• Ubicació i característiques de la maquinària, equips i mitjans auxiliars a utilitzar. 

• Emplaçament i característiques de les instal·lacions i construccions provisionals. 

• Personal tècnic i administratiu i caps intermedis a adscriure a l’obra. 

• Subcontractistes que han d’intervenir en l’obra. 

• Relació d’oficis i categories del personal que ha d’intervenir en l’execució de l’obra, 
amb indicació dels treballs assignats als mateixos. 

• Programa de treballs previstos. 

• Evacuació d’escombraries i residus. 

Si durant el curs de l’obra el contractista estima convenient modificar les previsions 
inicials, en relació amb els aspectes anteriors, haurà de donar coneixement a la direcció, 
amb caràcter previ. 
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4. Instal·lacions i construccions provisionals  

4.1. Oficina d’obres 

El contractista haurà d’instal·lar abans del començament de les obres i mantenir 
durant l’execució de les mateixes una oficina d’obres en el lloc que consideri més apropiat, 
prèvia conformitat de la Direcció Facultativa. 

En dita oficina el contractista haurà de conservar fins la recepció de l’obra, el llibre 
d’ordres, el llibre de Control de Qualitat, una còpia del projecte aprovat i, en cas oportú, una 
còpia del programa de treball vigent. 

4.2. Locals i serveis complementaris 

Els locals i serveis complementaris a oficines, tallers auxiliars, laboratoris, 
magatzems,etc. que s’instal·lin en l’obra, seran de construcció segura i ferm, havent de tenir 
l’estabilitat, estanqueitat i confort adequats al tipus d’utilització, i la necessària protecció 
contra incendis. 

Les característiques tècniques que hauran de reunir els materials, aparells, 
instal·lacions i unitats constitutives dels mateixos, seran establertes per les normes i 
disposicions d’obligat compliment. 

Cada local i servei complementari estarà dota dels elements, equips, mobiliari i 
instal·lacions necessaris per tal que puguin dur-se a terme les funcions per a les quals estan 
destinats. 

4.3. Instal·lacions i suministres provisionals de l’obra 

S’haurà de disposar en obra d’aquelles instal·lacions d’escomeses i xarxes 
provisionals d’aigua i electricitat que siguin necessàries per a la realització de la mateixa, i 
per a realitzar les proves de servei corresponents. 

Dites instal·lacions hauran d’efectuar-sed’acord amb les normes i disposicions 
obligatòries i hauran de ser regularment verificades i mantingudes en bon funcionament. 
Tanmateix, hauran de quedar identificades i clarament indicades. 
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5. Maquinària 

5.1. Característiques 

Les màquines a fer servir en l’obra seran les adequades als treballs a realitzar, no 
poguent-se utilitzar per altres usos que els previstos pel fabricant. 

5.2. Utilització 

Les màquines hauran de ser utilitzades per personal específicament qualificat i 
autoritzat a tal fi. 

5.3. Recepció 

Totes les màquines s’identificaran per mitjà d’una placa de característiques en la que, 
com a mínim, hi constaran les següents dades: 

• Nom del fabricant 

• Any de fabricació i/o subministre. 

• Tipus i número de fabricació 

• Potència 

• Codi d’homologació 

Per altra banda, la màquina haurà de tenir el certificat de muntatge i prova, el certificat 
de revisió anual, i el manual d’instruccions editat pel fabricant, en el que figuraran les 
característiques tècniques, condicions d’instal·lacions, ús i manteniment, i les normes de 
seguretat. 

5.4. Normes d’aplicació 

Les màquines a utilitzar en obra hauran de complir amb les normes i disposicions que 
li siguin aplicables. 
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5.5. Conservació i manteniment 

Els treballs de reparació, transformació, manteniment i conservació hauran de ser 
realitzats per personal especialitzat, degudament qualificat. 

Durant la seva permanència en obra es faran les revisions i operacions de 
manutenció, manteniment i conservació, segons les instruccions del fabricant o d’acord amb 
les disposicions vigents. Diàriament s’haurà de comprovar l’estat de funcionament dels 
òrgans de comandament i elements sotmesos a esforços. 

És obligatori disposar d’un llibre de manteniment, on s’anotin les dades relatives a 
revisions efectuades, incidències observades, reparacions, instal·lació, etc. 
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6. Medis auxiliars 

6.1. Plataformes de treball 

Els seus elements constitutius es fixaran a l’estructura portant, de manera que no 
puguin donar-se basculaments, desplaçaments o altres moviments. 

Si són metàliques, hauran d’oferir una resistència suficient a l’esforç a que estaran 
sotmeses en qualsevol circumstància, i hauran d’estar degudament protegides contra la 
corrosió. Si són de fusta, aquesta no presentarà nusos ni esquerdes, i els tablons hauran de 
tenir 5 cm. de gruix, com a mínim, trabats entre sí, disposats de manera que no deixin forats, 
i encaixats a la plataforma perimetral de recolzament. 

6.2. Andamis 

6.2.1. Condicions generals 

Abans de la seva primera utilització s’efectuarà un rigurós reconeixement de 
cadascun dels seus elements i, posteriorment, una prova a plena càrrega. 

Diàriament i abans de començar els treballs, la persona qualificada corresponent 
haurà de fer una inspecció dels diferents elements, tals com recolzaments, plataformes de 
treball, baranes i la resta de cossos sotmesos a esforços. 

Les dimensions i característiques de les diferents peces i elements auxiliars, seran 
les necessàries per a suportar les càrregues de treball a les quals estaran sotmeses. 

6.2.2. Andamis de “borriquete”  

Per a alçades majors de 3 m. no podran fer-se servir sense arriostrament. 

La màxima alçada permesa en aquest tipus d’andami serà de 6 m. 

Per a alçades compreses entre 3 i 6 m, es faran servir “borriquetes” armats de bastidors 
móvils arriostrats. 

Una tercera part, com a mínim, dels tablons que formen el pis de l’andami, hauran d’estar 
recolzats, en el pitjor dels casos, cada 2,5 m de longitud. 
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6.2.3. Andamis penjats 

Els pescants seran bigues d’acer autorresistent o de formigó armat, amb la secció i 
característiques suficients per a suportar els esforços a que han d’estar sotmeses. Si es fan 
servir bigues de fusta, es disposaran tablons parejats col·locats de canto i amb una espessor 
mínima de 5 cm, sense nusos ni esquerdes. 

La fixació de cada pescant s’efectuarà ancorant-lo al forjat i, quan aquest sigui 
unidireccional, quedarà fixat, al menys, sobre tres nervis. L’element d’ancoratge estarà 
disposat de manera creuada i perpendicular als nervis del forjat. 

Si el sistema anterior no fos factible, es podrien fer servir contrapesos de formigó 
sòlidament units entre sí i amb els pescants. En cap cas es permetrà l’ús de sacs ni bidons 
omplerts de terra, graves, o altres materials. 

Els cables o cordes portants seran resistents als esforços a suportar i estarn, en tot 
moment, en perfecte estat de conservació. 

6.2.4. Andamis metàl·lics tubulars 

El nombre de perfils que constitueixen l’andami, la seva secció, característiques, 
disposicions i separació, així com les peces d’unió entre perfils, arriostraments, ancoratges a 
façanes i recolzaments sobre el terreny, es determinaran de forma que quedi assegurada 
l’estabilitat i seguretat del conjunt. 

Els recolzaments en el terra es realitaran sobre zones que no ofereixin punts febles, 
per la qual cosa es faran servir dormints de fusta o bases de formigó que reparteixin 
uniformement les càrreguesi mantinguin la horitzontabilitat de les plataformes de treball. 

Es disposarà d’un nombre suficient de juntes d’ancoratge per a aconseguir 
l’estabilitat i seguretat del conjunt, distribuint-se per cada cos d’andami i cada planta del’obra. 
Tots els cossos del conjunt hauran de tenir l’arriostrament del tipus Creu de Sant Andreu. 

El pis dels andamis es subjectarà als tubs o perfils metàlics mitjançant abrazaderas o 
peces similars, de manera que s’impedeixi el basculament. 

L’apretament de les mordaces serà uniforme, de forma que no quedi fluix cap cargol. 

El recolzament dels caps dels tubs o perfils metàlics en zones resistents es farà amb 
la interposició d’una base amb taladres, per a pasar les puntes o cargols de subjecció als 
recolzaments. 
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No es podran deixar plataformes soltes i subjectes als tubs pel seu propi pes, havent-
se de fer servir contravents apropiats en el sentit longitudinal i transversal. 

Tots els elements metàlics hauran d’estar protegits contra la oxidació, prenent les 
mesures pertinents per a la seva conservació. 

El muntatge i manteniment de l’andami s’haurà de realitzar per personal especialitzat, 
seguint les instruccions del fabricant o subministrador. 
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7. Mà d’obra  

7.1. Descripció 

Operaris que porten a terme de manera directa l’execució de les unitats d’obra i els 
que, en el seu cas, colaboren o ajuden a aquests de forma directa. 

7.2. Qualificació 

Els operaris que participin o intervinguin de forma directa en l’execució de les unitats 
d’obra, hauran d’estar qualificats i capacitats professionalment per a realitzar, d’acord amb 
les normes de bona construcció, amb les prescripcions d’execució establertes i amb les 
instruccions rebudes, els treballs propis de l’ofici o especialitat a que es refereixi cada unitat 
d’obra. 

Als efectes anteriors, els coneixements mínims que hauran de reunir, segons el 
treball corresponent, seran els següents: 

• Interpretació d’instruccions gràfiqes, mesures i cotes. 

• Utilització de les eines de treball adients. 

• Córrer nivells i ploms. 

• Traçat d’angles i alineacions. 

• Col·locació de tirants, mires i regles. 

• Aplicació, distribució i ordenació dels elements constructius de la unitat d’obra, 
d’acord amb els despieces, traçats i disposicions constructives establertes. 

• Muntatge dels medis auxiliars necessaris per a l’execució de la unitat d’obra. 

Els operaris que maneguin o condueixin, segons el cas, les màquines de producció 
directa i les d’utilització múltiple, així com aquells que intervenguin en el manteniment de les 
mateixes, hauran d’estar degudament qualificats i autoritzats per a la utilització de la màquina 
de què es tracti. 
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La Direcció Facultativa podrà rebutjar l’execució de les unitats d’obra si, durant el 
procés d’execució, es detecten deficiències o anomalies constructives imputables a la falta 
de qualificació requerida per als operaris executors. 

7.3. Acreditació 

La categoria professional, ofici o especialització haurà d’acreditar-se mitjançant 
experiència contrastada, formació professional, carnet o autorització, en el seu cas,segons 
l’ofici de què es tracti. 

La Direcció Facultativa podrà exigir al contractista, en qualsevol moment, l’acreditació 
de la qualificació o especialització dels operaris que participin en l’execució de l’obra. 
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8. Caps d’obra, encarregats i capataces 

8.1. Descripció 

Personal que realitza funcions de control, organització, distribució de feines, 
vigilància, comprovació i d’altres. 

8.2. Qualificació 

Tret que les condicions contractuals estableixin majors exigències, el constructor 
haurà d’adscriure permanentment a l’obra, al menys, a una persona amb els coneixements, 
qualificació, capacitació i atribucions suficients per a desenvolupar correctament les següents 
funcions: 

 Interpretació de plànols, tant de conjunt com de detall. 

 Interpretació de definicions, descripcions i prescripcions de qualsevol dels documents 
del projecte. 

 Realitzar els replantejos generals i parcials. 

 Transmetre les instruccions pertinents d’acord amb el projecte i les ordres de la 
Direcció Facultativa, als treballadors que realitzin les diferents tarees, sobre 
l’execució, organització i posada en obra de les diferents unitats. 

 Interpretar les ordres i instruccions impartides per la Direcció Facultativa. 

 Instruir als operaris sobre l’execució de les distintes unitats d’obra. 

 Interpretar les mesures adoptades, en els documents i normes corresponents i les 
ordres rebudes al respecte, sobre salut, seguretat i higiene laboral, així com 
transmetre als treballadors les instruccions pertinents sobre dita matèria. 

 Organitzar l’execució de l’obra i representar el contactista. 
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9. Productes 

9.1. Procedència i característiques 

Tret que per a un determinat producte es determini una procedència concreta que 
atengui a un origen geogràfic, industrial o tecnològic, el cosntructor podrà proveïr-se d’allà on 
estimi més convenient, sempre que es reuneixin les condicions exigides en el present plec. 

Els productes que es faran servir en l’obra hauran de complir les característiques 
qualitatives i quantitatives prescrites per als mateixos,podent el contractista utilitzar les 
marques, models o denominacions comercials que cregui convenient, sempre que reuneixin 
tals característiques i hagin estat prèviament aprovats per la Direcció Facultativa. 

Les toleràncies especificades en les prescripcions estableixen els límits a partir de les 
quals la Direcció Facultativa podrà prendre la decisió de rebuig. 

Quan no s’especifiqui una toleràncis concreta per a una determinada característica, 
s’entendrà que, de no complir la mateixa, el producte en qüestió podrà ser rebutjat. 

9.2. Recepció 

Els productes, en arribar a l’obra, hauran de poder identificar-se, segons les 
condicions establides en les prescripcions corresponents, i d’acord amb les descripcions de 
definicions dels mateixos. 

Tan sols podran fer-se servir en obra els productes examinats i acceptats prèviament 
per la Direcció Facultativa, éssent aquesta la que fixarà aquells productes per als que 
s’hauran de presentar mostres, per part del contractista, determinant també el nombre de les 
mateixes. Serà responsabilitat del contractista habilitar un lloc adequat per a guardar les 
mostres acceptades, així com la seva custòdia i correcta identificació. Tots aquells productes 
que hagin estat rebutjats hauran de retirar-se inmediatament de l’obra. 

Els aparells i equips d’origen industrial hauran de tenir les garanties i instruccions 
corresponents del fabricant o subministrador, relatives a execució,muntage, instal·lació i 
conservació, manteniment i ús, i seran custodiades pel contractista fins la seva entrega, amb 
la recepció de l’obra. 

En el cas de productes amb distintius de qualitat s’haurà de disposar en obra, amb la 
recepció dels mateixos, de l’acreditació corresponent, éssent obligatori acreditar la vigència 
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de la homologació o certificació de conformitat amb els requisits reglamentaris per a tots 
aquells productes als quals els hi sigui exigit per les disposicions que regulen la matèria. 

En la documentació del subministrador hauran d’indicar-se les condicions 
d’emmagatzemament i conservació, en el seu cas. 

9.3. Normes d’aplicació 

Els productes utilitzats en l’obra hauran d’ajustar-se a les normes relacionades en les 
prescripcions corresponents a cadascun d’ells, sense prejudici de les característiques 
específiques establertes per als mateixos. 

9.4. Conservació, emmagatzematge i manipulació 

S’hauran de dur a terme les proteccions necessàries, prenent les mesures 
corresponents i seguint, en el seu cas, les instruccions del subministrador per a mantenir i 
conservar les condicions de recepció exigides als productes, fins la seva incorporació en les 
unitats s’obra. Per tant, el contractista haurà d’instal·lar en l’obra els espais i magatzems 
precissos per a assegurar la conservació dels materials, seguint les prescripcions establertes 
i les instruccions rebudes per la Direcció. 

La col·locació i manipulament a que han d’estar sotmesos els productes en les 
operacions de càrrega, descàrrega i emmagatzematge, i en els moviments i transports des 
dels llocs d’origen fins al seu destí, es realitzaran de forma que no alterin les condicions de 
servei. 
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10. Unitats d’obra 

En el cas d’unitats d’obra complexes formades per treballs objecte d’unitats simples 
per a les que ja s’hagin establert les prescripcions corresponents, dites prescricions seran 
d’aplicació a les unitats d’obra complexes, en els mateixos termes. 

10.1. Descripció i components 

Les components i les característiques qualitatives i quantitatives de cada unitat d’obra 
seran les descrites en les prescripcions corresponents, complementades i completades, en 
qualsevol cas, amb lo definit en la descripció dels preus unitaris i amb lo especificat en els 
plànols de conjunt i detall, entenent que tots els materials que siguin necessaris per a la 
correcta execució i acabat de qualsevol unitat d’obra, i que es trobin compresos en els 
conceptes de material complementari i peces especials o petit material, es consideraran 
inclosos en la mateixa, encaran que no siguin mencionats de forma expressa en la 
descripció i relació de components.  

10.2. Requisits previs 

Amb independència dels requisits previs exigits per a cada unitat d’obra en les 
prescripcions especificades corresponents, amb caràcter general, abans d’iniciar l’execució 
de qualsevol unitat d’obra, es compliran els següents: 

o Els llocs de treball hauran d’estar nets i lliures de restes de materials. 

o Estaran realitzats elsreplantejos i definits els traçats, despieces i referències 
corresponents. 

o Es disposarà de tota la informació que pugui afectar a l’execució del’obra. 

o S’instal·laran els mitjans auxiliars necessaris. 

o S’executaran les unitats d’obra requerides,segons el procés constructiu. 

o No es podran començar els treballs, si es donen les condicions meteorològiques 
adverses que puguin afectar a l’execució. 
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10.3. Prescripcions d’execució 

L’execució de les unitats d’obra, es durà a terme amb les prescripcions establertes 
per a les mateixes, amb les normes aplicables relacionades, amb les normes tradicionals de 
bona construcció i amb les ordres i instruccions que, en interpretació del projecte, encomani 
la Direcció Facultativa.  

Les formes, dimensions, traçats, disposicions constructives, despieces i 
emplaçaments de les distintes unitats i parts d’obra seran especificades en els plànols de 
conjunt i detall. 

La instal·lació, muntage i posada en obra dels productes que han de quedar integrats 
a la unitat d’obra es realitzarà de forma s’alterin les característiquesdels mateixos. 

La mà d’obra que intervingui en l’execució, haurà de reunir els requisits de formació i 
qualificació exigits per al treball de què es tracti. 

Quan les condicions climatològiques siguin tan adverses i desfavorables que puguin 
afectar a les característiques que hagin de reunir les unitats d’obra, es suspendran els 
treballs corresponents. 

L’incompliment de les prescripcions d’execució establertes per a cada unitat dobra, 
podrà ser causa de rebuig de la mateixa; no obstant, el fet d’haver examinat i reconegut, 
durant l’execució, les unitats d’obra, no significa que si en el moment de la recepció final de 
l’obra, no compleixen les prescricions exigides per a les mateixes, hagin de ser acceptades. 

Un cop finalitzada l’execució de qualsevol unitat d’obra, no presentarà defectes, 
taques, deterioraments o irregularitats, i haurà de quedar amb les dimensions especificades 
en els plànols, així com de complir amb les funcions per a que es destina. Tanmateix, el lloc 
haurà de quedar net, amb la corresponent retirada de les runes, restes, materials sobrants, 
els equips d’eines i mitjans auxiliars utilitzats, tret que sigui imprescindible mantenir alguns 
d’aquests últims. 

10.4. Conservació i manteniment 

Un cop terminades les unitats d’obra, no podran utilitzar-se per a altres usos diferents 
que els definits en el projecte. Als efectes de mantenir aquestes unitats terminades, es 
realitzaran inspeccions de forma sistemàtica, al menys una vegada al mes, i quan varïin les 
condicions inicials i quan ho indiquin, en el seu cas, les condicions d’ús i manteniment. 
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Els danys o deterioraments produits per qualsevol altra causa, un cop terminades les 
unitats d’obra, hauran de posar-se en coneixement de la Direcció facultativa per a la seva 
reparació en el moment adequat, prèvia autorització expressa d’aquesta. 

No s’emmagatzemaran ni es depositaran materials o altres elements en els espais o 
unitats terminades que puguin alterar les característiques prescrites per als mateixos, ni es 
sotmetran a esforços o solicitacions per als quals no han estat previstos. 

En cas de condicions climatològiques adverses que puguin fer malbé o perjudicar les 
unitats terminades s’inspeccionarà i revisaran les mateixes, adoptant les mesures 
necessàries. 
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11. Controls, proves i assajos 

La Direcció Facultativa podrà dur a terme, per sí mateixa o amb la col·laboració 
d’entitats acreditades en les àrees corresponents, d’acord amb les disposicions vigents sobre 
la matèria, els assajos, controls, proves de materials i unitats d’obra que estimi pertinent, 
devent el contractista de facilitar dits aspectes, proporcionant els medis materials que siguin 
necessaris per al seu desenvolupament, tals com medis auxiliars, productes, energia i aigua. 

El contractista podrà realitzar sota el seu criteri els controls que estimi pertinents, 
donant coneixement a la Direcció Facultativa de la planificació prevista a tal efecte. Tant en 
un cas com en l’altre, serà responsabilitat seva disposar en un lloc apropiat, habilitat a 
l’efecte en l’obra, dels instruments de mesura de dimensions, temperatura, humitat i velocitat 
del vent, els quals hauran de mantenir-se en condiciones òptimes de funcionament. A tal 
efecte, dits aparells disposaran dels patrons o elements de contrast que permetin comprovar, 
en qualsevol moment, el seu correcte funcionament. En els controls que es facin, l’error 
màxim admès pels procediments de mesura serà inferior al 50% de la tolerància establerta. 

La Direcció Facultativa podrà acceptar, si ho considera oportú, determinats productes, 
mà d’obra i unitats d’obra, sense necessitat de sotmetre’ls a assajos o altres controls, quan 
s’acreditin les seves característiques mitjançant les garanties i certificats pertinents, sempre 
que aquests compleixin els requisits: 

Documents de garantia del subministrament: 

 Certificació de conformitat amb els requisits reglamentaris. Es podrà admetre en la 
forma que cada reglament d’aplicació especifiqui. 

 Certificació de conformitat amb la norma. Es podran admetre els expedits per 
organismes de certificació legalment autoritzats d’acord amb el R.D. 2200/1995. 

 Declaració de conformitat amb els requisits exigits: 

o Declaració del subministrador. Es podran admetre els presentats segons        
l’ especificat en la norma UNE 66514-91 

o  Certificació d’assaig. Es podran admetre els presentats per un laboratori 
oficialment reconegut, propi o aliè al subministrador, expedit segons norma 
UNE 66803-89. 

o Documents d’aptitud d’operadors, instal·ladors i aplicadors. 
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 Llicències i certificats de competència. Es podran admetre els documents d’aptitud 
personals i en període de vigència, emesos per organismes oficialment reconeguts. 

 Reconeixement d’instal·lador o aplicador. Es podran admetre els documents emesos 
pel fabricant sobre un determinat procés o element constructiu a favor d’una 
organització o persona física, acceptats per aquesta. S’ha d’indicar l’àmbit de 
competència i les condicions d’execució reconegudes a l’ instal·lador o aplicador. 
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12. Recepció de l’obra 

Si en la recepció de l’obra es detectessin unitats d’obra no executades d’acord amb el 
projecte, que no haguessin estat autoritzades, o s’observessin defectes i deficiències 
d’execució impugnables al contractista, la Direcció podrà rebutjar les obres i ordenar les 
correccions oportunes. 

L’obra haurà d’entregar-se, pel contractista, neta i lliure d’escombraries, residus, 
materials, medis auxiliars, maquinària i instal·lacions i construccions provisionals. En l’acte de 
la recepció, aquest haurà d’entregar: 

 Les instruccions, manuals d’ús, manteniment, conservació i garanties, en el seu cas, 
dels equips, aparells i màquines instal·lades. 

 Relació de subministradors i subcontrates que han intervingut en l’obra. 

 Els permisos i autoritzacions necessaris per a l’ús i posada en servei de les 
instal·lacions que ho requereixin. 

 Qualsevol altra documentació  o exigència que vingui imposada per les condicions i 
acords contractuals. 
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13. Criteris de medicions 

13.1. Normes generals 

A l’ efectuar les medicions per a l’abonament de l’obra, es prendran les dimensions de 
lo realment executat, quan siguin inferiors a les que figuren en els plànols i les cotes de 
plànols. Quan les corresponents a l’obra realment executades siguin majors, tret que es tracti 
de modificacions que hagin estat expressament autoritzades, es prendran les dimensions 
reals. 

En qualsevol cas, quan per a determinades unitats d’obra s’estableixi el criteri de 
medició sobre dimensions teòriques de plànols, es prendran aquestes, tret que siguin majors 
que les de l’obra realment executada. 

En cap cas servirà de base o referència, per a realitzar les medicions de l’obra 
executada, les errades, excessos, omissions, imprevisions o criteris equivocats que puguin 
presentar les medicions del projecte. No es consideraran els excessos de medició que 
s’originin per irregularitats o errades d’execució, obres defectuoses o per reforç d’aquestes. 

Per a les parts d’obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar 
posterior i definitivament ocultes, el contractista haurà d’avisar a la Direcció Facultativa amb 
l’antelació suficient, a fi de que aquesta pugui realitzar les corresponents medicions i presa 
de dades. 

Quan l’empresa constructora proposi a la Direcció Facultativa l’execució de qualsevol 
unitat d’obra, amb majors dimensions que les fixades en el projecte, per considerar-la 
favorable, i la Direcció Facultativa ho consideri acceptable, encara que no necessària la 
millora proposada, s’efectuarà la medició de les partides en qüestió, segons les dimensions 
del projecte. 

Qualsevol modificació en l’execució d’unitats d’obra que comporti la realització de 
distint número d’aquelles de que figura el projecte, haurà de ser reconeguda i autoritzada 
amb caràcter previ a la seva execució. 
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13.2. Formes de mesurar 

Les unitats de mesura a adoptar i els criteris a seguir per a la medició de  les distintes 
unitats d’obra, amb vistes a l’abonament de les mateixes, seran les que figurin en les 
prescripcions corresponents a cadascuna d’elles, d’acord amb els significats i 
desenvolupaments que es desglossen a continuació: 

• Condicionament del terreny 

Mesurat en perfil natural.- La medició es referirà a l’estat del terreny, abans de 
realitzar l’excavació. La forma d’efectuar dita medició consistirà en prendre les 
dimensions de longitud, latitud i alçada fixades en els plànols, tret en el cas 
dimensions en obres menors que en plànols, on es prendran les de l’obra. 

No es consideraran els excessos que, en relació amb les cotes esmentades, es 
poguessin produir per al desenvolupament normal dels treballs o execucions 
defectuoses. Contràriament, s’han de tenir en compte les variacions produïdes en 
obres per ordres de la Direcció Facultativa, i els excessos deguts als tal·luds naturals 
del terreny, com a conseqüència d’excavacions on no hi hagi previst entibació i sigui 
necessari per a evitar despreniments, sempre que ho autoritzi la Direcció Facultativa.  

Mesurat en perfil compactat.- La medició es referirà a l’estat de les terres un cop 
finalitzat el procés de compactació. Quant a la forma d’efectuar la medició, són 
extensibles, a aquest cas, les consideracions indicades per a les excavacions. 

Mesura de la superfície en veritable magnitud.- Medició segons les superfícies 
resultants del terreny una vegada compactat o explanat. 

Mesura en perfil esponjat.- La medició es referirà a l’estat de les terres un cop 
extretes. A tal fi, la forma d’obtenir el volum de terres a transportar, serà la que resulti 
d’aplicar el percentatge d’esponjament mitjà que procedeixi, en funció de les 
característiques del terreny. 

Mesura de la superfície d’entibació útil.- Es mesurarà la superfície que resulti de 
considerat les dimensions dels paràmetres a entibar. És a dir, les cares de terres 
protegides. 

• Cimentacions 

Mesura en pes nominal.- Segons els Kg. que resultin d’aplicar a les longituds de 
barres els pesos nominals que, segons el diàmetre i tipus d’acer, figurin en taules. 
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Els solapaments d’unes barres amb altres hauran de ser considerats a l’efectuar la 
medició, segons les longituds dels mateixos que figuren en els plànols, tret del cas de 
malles electrosoldades, que es consideren en el preu unitari, amb major quantitat. 

Mesura de la superfície executada fins la coronació després del sanejament.- 
Es mesurarà la superfície resultant de multiplicar la longitud executada per l’altura 
determinada per la base del mur i la seva cara superior de coronació, un cop 
executada la demolició i el sanejament corresponent. 

Mesura de la superfície útil d’encofrat.- Serà la que es dedueixi de prendre les 
cotes amb les que apareixen grafiades en plànols les peces resultants de formigó, és 
a dir, les parts de les cares d’encofrat en contacte amb el formigó. 

Mesura del volum teòric executat.- Serà el volum que resulti de considerar les 
dimensions especificades en els plànols, independentment de que les peces de 
formigó haguessin quedat amb majors dimensions. En el cas de dimensions en obres 
menors que en plànols es prendran les cotes d’obra. 

Mesura de la superfície executada.- Mesura de la superfície realment executada, 
segons plànols. 

• Sanejament 

Mesura de l’unitat executada.- Medició resultant de quantificar el número d’unitats 
d’obra un cop executades. 

Mesura de la longitud executada.- Mesura de la longitud real de cada ramal de la 
xarxa, considerant els trams de cada col·lector ocupats per peces especials. 

Mesura entre eixos d’arquetes.- Mesura de la longitud real de cada ramal de la 
xarxa des de eix a eix d’arquetes. 

• Estructures 

S’efectuarà la medició de cara exterior a cara exterior dels elements delimitadors de 
cada forjat en ambdós sentits (jàsseres, murs de càrrega...), descomptant tan sols els 
forats o passos de forjats que tinguin una superfície major de 1 m2. 

En els cassos de dues cruixies formades per forjats diferents, que es recolzin o 
s’empotrin en una jàssera o mur de càrrega comú a ambdues cruixies, cadascuna de 
les partides de forjat es mesurarà des de la cara exterior dels elements delimitadors a 
l’eix de la jàssera o mur de càrrega comú. 
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Mesura del volum teòric executat.- Es mesurarà de la forma establida en el capítol 
de cimentacions. 

Mesura de la superfície d’encofrat útil.- Es mesurarà de la forma establida en el 
capítol de cimentacions. 

Mesura del pes nominal.- La medició es farà de la forma indicada en el capítol de 
cimentacions, considerant -se, per al cas de perfils normalitzats, els mateixos criteris 
que per a les barres d’acer. 

• Art de la construcció  

Medició deduint forats majors de 3 m2.- Es mesurarà descomptant únicament 
aquells forats la superfície dels quals sigui major de 3 m2. És a dir, es mesuraran a 
cinta correguda (com si no existissin els forats) les superfícies ocupades pels buits, 
de superfície igual o menor de 3 m2.. En compensació, no es mesuraran les partides 
referides que corresponguin a aquests forats. A tals efectes, s’entendrà com a forat, 
quan tingui mochetas i dintell per a porta o finestra. 

No es deduiran, en cap cas, les zones ocupades per cobijados de càmeres d’aire, 
capialzados de persianes, mochetas i dintells. Sols es consideraran les dimensions 
dels forats de fàbrica previstos per a la fusteria, quan hagin de descomptar-se 
d’aquests. 

Medició a cinta correguda.- Es mesuraran els paràmetres verticals de tancaments o 
particions com si no existissin els forats. Així, al no deduir cap forat, per compensar la 
mesura de buit per massís, no es tindran en compte les partides de dintell, mochetas 
i rebuts de cercos i precercos, tant en el cas de forats exteriors com interiors. 

La medició corresponent a forrats interiors de baixants, conductes de ventilació, pilars 
o altres elements anàlegs, i de faldons o repisses de banyeres, s’inclouran en la 
medició de les partides de particions interiors de que es tracti.  

Medició en projecció horitzontal de fora a fora.- S’ efectuarà la medició dels 
distints plans horitzontals obtinguts mitjançant la projecció dels punts delimitadors 
de la coberta o element de què es tracti, segons la planta de forjat, prenent les 
cotes de cara exterior a cara exterior d’elements tals como hastials, inclús quan no 
formin part de les formacions de pendents i es considerin com objecte d’ altres 
partides independents. No se consideraran els vols dels elements de cobriment en 
els alers, sobre el forjat o elements on es recolzi la formació de pendents. Es 
deduiran els forats o passos amb superfície superior a 1 m2. 
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Mesura de la longitud executada.- Es mesurarà la longitud realitzada. En el cas 
de dintells correspondrà a l’ample del forat més les entregues en els 
recolzaments. 

Mesura segons la llum lliure del forat.- La medició es realitzarà considerant 
l’ample del forat de fàbrica. 

Mesura segons l’alçada lliure del forat.- Medició, per cada mocheta de forat, de 
l’alçada del mateix, segons la medició de fusteria. 

Mesura segons la medició de fusteria.- Es mesurarà la superfície que resulti de 
prendre les dimensions de fora a fora del precerc, o del cerc, quan no es disposi 
d’anterior, de la fusteria a rebre.  

Mesura en veritable magnitud.- Es mesurarà segons les dimensions dels plànols 
horitzontals o inclinats que resultin, seguint les línies de màxima pendent i deduint 
tots els forats. 

Mesura de la superfície executada.- S’executarà la medició de la superfície 
realment executada, segons els plànols, cosa que implica deduir tots els forats o 
zones no executades. 

• Cobertes 

Medició en projecció horitzontal deduint els forats majors de 1 m2.- Es 
mesuraran els distints plànols horitzontals que delimitin els faldons, compresos 
entre cares inferiors de pretils i línees exteriors de bordes lliures, descomptant els 
forats i elements que sobresurtin de la coberta, la superfície de la qual serà major 
de 1 m2. En el supòsit de vessament de faldons o canalons, es deduirà la 
superfície ocupada per dits elements.  

Medició en veritable magnitud deduint forats majors de 1 m2.- Es mesurarà la 
superfície inclinada dels faldons descomptant els forats i elements que sobresurtin 
de la coberta, la superfície dels quals sigui major de 1 m2. S’efectuarà la medició 
des de les línees exteriors de bordes lliures i alers, fins les línees d’intersecció de 
faldons. 

• Instal·lacions 

Mesura de la longitud executada.- Medició segons el desenvolupament 
longitudinal resultant, considerant, en el seu cas, els trams ocupats per peces 
especials. 
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Mesura de la unitat executada.- La medició s’efectuarà quantificant el número 
d’unitatsexecutades. 

 Es mesurarà la superfície desenvolupada, les corbes pel radi major i les 
reduccions segons la secció major. 

• Aïllaments 

Mesura de la superfície executada.- Es mesurarà la superfície realment 
executada, un cop deduïdes totes les superfícies en les que no es disposi 
d’aïllament. Les possibles voltes dels aïllaments en els encuentros, es mesuraran 
en el seu veritable desenvolupament. 

Mesura de la superfície executada en projecció horitzontal.- S’efectuarà la 
medició dels distints plànols en projecció horitzontal deduint-se totes les 
superfícies on no es disposi d’aïllament. 

Mesura de la superfície executada pel seu desenvolupament.- Medició segons 
el desenvolupamnt de la superfície real executada. 

Mesura de la longitud executada.- Medició segons desenvolupament 
longitudinal real executat. 

Mesura del volum teòric ple.- Serà el volum resultant de considerar les 
dimensions especificades en plànols dels espais rellenos. 

• Revestiments 

Mesura de la superfície executada.- Esmesurarà la superfície executada, un cop 
deduïdes totes les superfícies en les que no es disposi de revestiment. Les peces 
intermèdies o de remats disposades en els revestiments podran ser objecte de 
medició independent en les partides corresponents, i es deduirà la superfície 
ocupada per dits elements al mesurar els revestiments de què es tracti. 

Mesura deduint forats majors de 0.25 m2.- Es mesurarà la superfície executada, 
un cop deduïdes les superfícies no revestides majors de 0.25 m2. En 
compensació, no es mesuraran els possibles recercats dels forats no considerats. 

Mesura deduint forats majors de 0.50 m2.- Es mesurarà la superfície executada, 
un cop deduïdes les superfícies no revestides majors de 0.50 m2.en compensació 
no es mesuraran els possibles recercats dels forats no deduits. 
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Mesura a cinta correguda.- S’efectuarà la medició sense deduir cap forat, 
compensat amb això els revestiments de mechetas, fons de dintells i execució 
d’aristes, mesurant des de les línees on comenci l’enfoscat. En els cassos de 
forats practicats en les parets de terra a sostre, es deduiran els mateixos i 
s’incluiran en la medició de lapartida el possible revestiment de les mochetas, 
pilars aïllats, etc. En referència a enfoscats de paràmetres verticals interiors, 
l’alçada es mesurarà des de l’arista superior del rodapie,zócalo o element on 
arrenca l’enfoscat.  

Mesura a cinta corregusa des de l’arista superior del rodapie.- La medició 
s’efectuarà considerant l’alçada des de l’arista superior del rodapie, zócalo o 
línees d’arrencada de revestiment i sense deduir cap forat. 

Mesura a cinta correguda amb desenvolupament de vigues.- Mesura sense 
descomptar cap forat i considerant els ressalts o penjaments de vigues pel seu 
desenvolupament, mesurant des de les línies on comença el revestiment. En el 
cas de guarnecidos i enlluïments en caixes d’escala,s’incluiran en la medició de la 
mateixa partida tots els paràmetres verticals, horitzontals o inclinats que es trobin 
dins de l’àmbit delimitat per la caixa d’escala. 

Mesura de la longitud executada.- Es mesurarà la longitud executada, un cop 
deduïdes les longituds no revestides. 

Mesura segons l’amplada lliure del forat.- La medició es realitzarà prenent 
l’ample del forat entre mochetas. 

Mesura de la unitat executada.- La medició s’efectuarà quantificant el número 
d’unitats executades. 

• Fusteria i elements de seguretat i protecció 

Mesura de fora a fora del cerc.- Es mesurarà la superfície de fora a fora del 
cerc. 

Mesura de fora a fora del precerc.- Es mesurarà la superfície de fora a fora del 
precerc. 

Mesura de fora a fora.- Medició segons les dimensions del rectangle capaçmínim 
en el que es pugui inscriure la projecció de la reixa. 

Mesura de la longitud executada.- Segons el desenvolupament longitudinal 
resultant. 
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Mesura segons la superfície del forat.- S’efectuarà la medició prenent les 
dimensions del forat de fàbrica. 

• Vidrieres i elaborats sintètics 

Mesura de la superfície acristallada en múltiples de 30 mm.- Significa mesurar 
cada peça de vidre amb les seves mesures reals, arrodonint segons les 
dimensions del rectangle capaç mínim en el que es pugui inscriure la peça a 
mesurar, arrodonint a partir de dites dimensions. 

Mesura de la superfície acristallada en múltiples de 25cm en longitud i       10 
cm en alçada.-  Medició peça a peça amb les seves mesures reals, arrodonides 
per excés, amb la longitud en múltiples de 25 cm i l’ample a múltiples de 10 cm. 
Per a peces no rectangulars es seguirà el criteri marcat anteriorment. 

Mesura de la superfície acristallada en múltiples de 25 cm en longitud i      26 
cm en alçada.- Es mesurarà cada peça amb les seves mesures reals, 
arrodonides per excés, amb la longitud en múltiples de 25 cm i l’alçada en 
múltiples de 26 cm. 

Mesura de la superfície total executada, compresa entre els elements de 
sustentació.- S’efectuarà la medició de la superfície realment executada, entre 
cares exteriors dels elements de sustentació, segons plànols, el que significa 
deduir tots els forats i espais no acristallats. 

Mesura de la superfície executada segons dimensions normalitzades.- 
Medició segons les dimensions de les fulles normalitzades. 

Mesura de la superfície executada.- Medició de la superfície realment 
executada. 

• Pintures 

Mesura de la superfície executada.- Es mesurarà lo realment executat,segons 
plànols, deduint tots els forats o zones no pintades i incloent les superfícies de 
mochetas i fons de dintells que vagin tractats d’igual forma. 

Mesura a cinta correguda.- Sense deduir cap forat, compensant la pintura 
demochetas i fons de dintells. 
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Mesura a dues cares.- Significa duplicar la medició de les partides de fusteria 
corresponents, sempre que ambdues cares vagin tractades amb la mateixa 
pintura. En cas contrari, es mesurarà a una sola cara cada partida diferent. 

Mesura de dues cares de fora a fora del tapajuntes.- Es multiplicarà perdos la 
superfície d’una cara, mesurada de fora a fora del tapajuntes, sempre que lesdues 
cares vagin tractades de forma igual, ja que en cas contrari, es mesurarà una sola 
cara. En el cas de pintures de capialçats de persianes sols es considerarà la 
superfície pintada dels mateixos. 

Mesura a tres cares.- S’efectuarà la medició multiplicant per tres les superfícies 
mesurades a una sola cara, de fora a fora dels elements de cerrajería 
corresponents. 

Mesura a cinta correguda descomptant forats majors de 1 m2.- Sols es 
deduiran els forats la superfície dels quals sigui major de 1 m2. Es mesuraran a 
cinta correguda els de superfície igual o menor a la indicada. 

Mesura en pes nominal dels elements estructurals pintats.- Igual medició que 
els elements estrucutrals que s’hagin pintat, seguint el criteri marcat per a mesurar 
aquests. 

13.3. Ordre de prelació 

L’ordre de prevalència a seguir, en referència als criteris de medició a aplicar, en cassos de 
dubtes, indefinicions, omissions o contradiccions entre distintes parts o documents del 
projecte, serà el següent: 

1. Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte. 

2. Descripcions dels preus unitaris del Projecte. 

3. Plec de Prescripcions Tècniques de la Conselleria d’Obres Públiques i Transports de 
la Generalitat. 

4. Criteris marcats en  el Banc de Preus que han servit de referència per a redactar els 
preus del Projecte. 

5. La forma seguida en les medicions del Projecte. 
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14. Criteris de Valoració 

14.1. Prevalència de les condici,ons contractuals 

Amb respecte als criteris de valoració a considerar, amb vista a l’abonament i 
liquidació de les obres, elaboració de preus contradictoris, valoració d’unitats d’obra 
incomplerta i per a qualsevol altra incidència econòmica que pogués suscitar-se durant 
l’execució o la terminació de les obres, tindrà caràcter prevalent l’establert en les condicions i 
acords contractuals. No obstant, en defecte de tals condicions o com a complement de les 
mateixes i mentre no es contradiguin, es consideraran les que es desenvolupen a 
continuació. 

14.2. Ordre de prelació entre documents del projecte 

Als efectes assenyalats anteriorment, i en lo referent a les components i a les 
característiques qualitatives i quantitatives definides per a cada unitat d’obra, tindrà caràcter 
prevalent les descripcions dels preus unitaris, a través de les seves epígrafes corresponents, 
considerant-se completades i complementades amb les que, per a les mateixes unitats, 
figurin en partides del pressupost, amb l’especificat en els plànols de conjunt i detall i amb lo 
descrit en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

En cas de dubtes, omissions o indefinicions en les descripcions dels preus unitaris i 
davant possibles contradiccions entre els documents o parts del projecte, l’ordre de prelació 
a seguir serà el següent: 

1. Pressupost 

2. Plànols de detall 

3. Plànols de conjunt 

4. Memòria 

En el cas de l’estructura de costos a aplicar, conceptes i despesses incloses en els 
preus, càlcul i determinació de preus i components i àmbit d’aplicació dels preus del projecte, 
tindran caràcter prevalent els criteris que es desenvolupen a continuació. 

 



Construcció d’una nau industrial per a una empresa de lents orgàniques: 
Disseny, càlcul estructural i cimentacions  Pàg. 37 

 

14.3. Àmbit d’aplicació dels preus 

Tret que les condicions contractuals estableixin altres estipulacions, a efectes 
econòmics amb vistes a la valoració per a l’abonament de les obres, els preus unitaris del 
projecte condicionaran l’execució de les unitats d’obra corresponent, d’acord amb lo definit i 
descrit en els seus epígrafs, completat i  complementats amb l’especificat en la resta dels 
documents del projecte, sigui quin sigui l’import assignat als mateixos i tot i que els seus 
desglossaments, que tindran caràcter informatiu, presentin errades, omissions o 
imprevisions. És a dir, el contractista estarà obligat a realitzar les unitats d’obra, segons els 
criteris assenyalats i els que es desenvolupen a continuació, a canvi dels preus ofertats per 
el mateix per a dites unitats, segons l’import d’adjudicació de l’obra. 

Els preus dels factors productius, els auxiliars i els unitaris del projecte, es 
consideraran vàlids, segons la seva definició, per a qualsevol tipus de tecnologia o 
procediment que s’hagi de fer servir per a la seva elaboració o execució; es realitzin en la 
pròpia obra o arribin a aquesta ja elaborats, a menys que en la descripció dels mateixos 
s’especifiqui una procedència concreta o un procediment determinat d’elaboració o execució, 
on en tal cas, el seu àmbit d’aplicació es limitarà a dites especificacions. 

Els preus dels materials i productes del projecte es consideraran vàlids per a 
qualsevol de les marques comercials, models o denominacions específiques industrials que 
s’ajustin a les característiques tècniques descrites per als mateixos i que compleixin amb les 
prescripcions exigides en el Plec de Prescricions Tècniques Particulars, siguin quin sigui el 
lloc, zona o localitat d’on hagin de provenir.  

Si en els documents del projecte figurés alguna marca, model o denominació 
específica d’un producte industrial, haurà d’entendre’s, tret que en les condicions 
contractuals consti altra cosa, que tal menció es refereix a les qualitats i característiques de 
dit producte, podent el contratista fer servir productes d’altres marques o models que siguin 
equivalents, prèvia acceptació de la Direcció Facultativa. 

Tot i que no figuri expressament indicat en la descripció dels preus corresponents, per 
a aquells materials subjectes a normes d’obligat compliment promulgades per 
l’Administració, s’entendrà que el seu preu pressuposa l’adequació a tals exigències, sense 
prejudici de les que independentment puguin establir-se en les prescripcions tècniques del 
Plec. 

Les expressions relatives a la qualitat d’un determinat producte a les que es faci 
referència en algunes descripcions d’unitats d’obra, impliquen que hauran de complir-se 
sempre els requisits mínims de qualitat exigits per les normes que siguin d’aplicació i pel Plec 
de Prescripcions Tècniques Particulars del projecte. No obstant, de manera específica per a 
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les griferies, aparells sanitaris, mecanismes elèctrics o altres productes anàlegs per als que 
es descriu un grau de qualitat determinada, s’ha d’entendre com a qualitat mitja, la de tipus 
estàndard, que es troba entre les sèries més econòmiques dels catàlegs comercials. Serà 
primera qualitat la d’aquells productes que es trobin en categoria superior, i qualitat especial, 
la d’aquells que pel seu disseny i acabats, s’identifiquin amb les sèries de luxe o de majors 
preus. 

14.4. Conceptes inclosos en els preus 

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin imprescindibles per a la 
correcta execució i acabat de qualsevol unitat d’obra, conforme a les prescripcions 
establertes en el present Plec i a les normes de bona construcció, es consideraran inclosos 
en el preu de la mateixa, tot i que no figurin tots ells especificats en la descomposició o 
descripció dels preus. 

Totes les despeses que, pel seu concepte siguin assimilables a les que formen part 
dels costos indirectes o que, éssent imprescindibles per a l’execució, de l’obra o de part 
d’aquesta, no siguin directament imputables a unitats concretes, sinó al conjunt o a una part 
de l’obra, es consideraran sempre incloses en el percentatje aplicat de costos indirectes i,per 
tant, en els preus del projecte. Així, comprendran les despeses referents a instal·lacions i 
dotacions provisionals i obres accessòries de tot tipus que siguin necessàries per a 
l’execució de l’obra compresa en el projecte; qualsevol forma de subministre o 
aprovisionament, així com les despeses que comporti la realització de gestions, pagament de 
taxes, cànons, etc.  

En tots els preus unitaris es troben compresos els treballs i activitats relatives als 
replantejaments, els desbrossaments, la implantació de mitjans necessaris, la realització de 
launitat d’obra, els repassaments d’acabats i terminació, la neteja final, la retirada de 
residus,escombraries, maquinària, eines, mitjans auxiliars, i tot allò referent al manteniment i 
conservació de la unotat d’obra terminada fins la recepció i entrega de l’obra. 

En els preus relatius als productes que hagin d’arribar a l’obra, elaborats o 
semielaborats, es consideren incloses totes les despeses produides en taller. També s’inclou 
en aquest concepte, la mà d’obra requerida per a ajustar o reparar en obres les distintes 
peces o elements que, per les seves manipulacions, puguin patir deterioraments, així com la 
relativa a croquitzacions o presa de dades. 

En tots els preus relatius a xarxes, instal·lacions,màquines i equips o qualsevol 
element que ho requereixi, es considerarà sempre que la unitat d’obra s’entregarà instal·lada, 
provada i funcionant, considerant que qualsevol activitat necessària per a tal fi, es trobi 
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inclosa en els preus del projecte,independentment de que , des de la instal·lació o execució 
de la unitat i la seva posada en marxa, pugui transcòrrer un temps dilatat. 

En tota unitat d’obra en la que intervinguin materials ceràmics, naturals, hidràulcs, 
morters i altres que ho precissin, es considerarà inclosa dins el seu preu, el cost dáigua 
necessària per a la humidificació o reg dels materials, així com la del regadiu previ del suport 
i del posterior de la peça o element constructiu, un cop terminat, si és necessari. Els preus 
assignats als productes comprenen, a més del seu cost d’adquisició, els relatius a la possible 
mà d’obra i maquinària que intervingui en les operacions de descàrrega, així com la que, en 
el seu cas, participés en la càrrega i transport fins l’obra del material, si aquesta s’adquireix 
en fàbrica o magatzem subministrador, i també les pèrdues produides per dites operacions. 

Les pèrdues produïdes per tots els conceptes, en totes les operacions i 
manipulacions necessàries, des dels llocs de acopio dels materials, fins a col·locar aquests 
en les unitats d’obra, incloent les pèrdues ocasionades per la pròpia execució o posada en 
obra, estan considerades en els preus unitaris descomposats, a l’hora de determinar les 
necessitats de dits materials. 

En els conceptes denominats com a material complementari i peces especials i petit 
material, es troben englobats tots aquells materials que completin la unitat d’obra, i siguin 
imprescindibles per a la seva correcta execució i acabat. 

En les despeses horàries de maquinària, es consideraran incloses les despeses 
relatives a amortitzacions,combustibles i consum energètic, transports, càrregues i 
descàrregues, assegurances i reparacions, obres auxiliars que puguin requerir-se per a la 
seva instal·lació, permisos, llicències pertinents i altres costos associats. 

En els preus de mà d’obra s’inclouen el salari base, les despeses subjectes i les no 
subjectes a cotització per la Seguretat Social, i les Gratificacions Voluntàries. 

14.5. Despeses generals 

Tret que les condicions i acords contractuals estableixin altres estipul:lacions, es 
considerarà que totes aquelles despeses, corresponents a conceptes que no intervinguin en 
l’execució de la mà d’obra i que, per tant, no figurin entre les despeses directes i indirectes, 
originant-se per al contractista com a conseqüència de la seva activitat empresarial, en 
general,o del compliment de les obligacions del contracte de l’obra a que es refereix el 
projecte, es consideraran incloses en el percentatge de Despeses Generals adoptat en el 
projecte. 
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14.6. Modificacions de les unitats previstes en el projecte 

En cas de necessitar introduir unitats d’obra no contemplades en el projecte, o de 
modificar característiques qualitatives i quantitatives de les previstes en el mateix, els nous 
preus, tret que les estipulacions contractuals estableixin altres condicions, es confeccionaran 
seguint l’estructura de costos adaptada per als preus del projecte. De tal manera que, en lo 
referent al càlcul i la descomposició de preus, determinació de components, conceptes 
imputables a costos directes i indirectes i conceptes a considerar en els preus dels 
components, s’aplicaran iguals criteris que per als preus del projecte i, en el seu defecte, els 
que s’estableixin, en el seu cas, en el Banc de Preus del que s’hagin pres els preus del 
projecte o que hagi servit de referència per a elaborar aquests.  

Per tant, es prendran com a base per a elaborar els nous preus les quantitats de 
materials, rendiments de mà d’obra i maquinària que figuren en les descomposicions dels 
preus del projecte o, en el seu defecte, en el Banc de Preus a que esrefereixen aquests, 
sempre que siguin adequats, i tret que es detectin errades en els mateixos. 

Quan l’empresa constructora proposi, en el seu cas, a la Direcció Facultativa, la 
substitució d’una unitat d’obra per una altra, que reunieixi millors condicions o l’ús de 
materials de major qualitat que els previstos en el projecte, i la Direcció facultativa cregui 
acceptable, encara que no imprescindible, la millora proposada, podrà autoritzar la mateixa, 
aplicant els preus previstos en el projecte. 

En el cas de que el contractista decidís lliurement millorar qualsevol unitat d’obra, 
sense comptar amb la preceptiva autorització prèvia,  amb independència de què vingui 
obligat a la seva demolició i reconstrucció si se li ordena, s’aplicaran els preus previstos en el 
projecte. 

En el cas d’unitats d’obra executades de forma defectuosa o que no compleixin 
estrictament les prescripcions establertes per a les mateixes en el projecte, si la Direcció 
Facultativa i la Propietat estimen que poden ser admissibles, amb una rebaixa en els preus 
de la mateixa, el constractista estarà obligat a acceptar els preus rebaixats, fixats per la 
propietat, a no ser que prefereixi demolir, reparar i reconstruir les unitats afectades, pelseu 
compte, i d’acord ambles condicions del projecte.  
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14.7. Relacions valorades 

Les relacions valorades que, en el seu cas, hagin de realitzar-se per a efectuar el 
pagament de l’obra executada, durant la seva execució o la terminació, amb vistes a les 
certificacions i liquidacions, es duran a terme segons estipulin les condicions i acords 
contractuals. No obstant, en defecte de tals condicions o com a complement de les mateixes, 
es seguiran els criteris següents: 

A la medició de les partides corresponents, realitzada segons l’establert en el plec de 
prescripcions tècniques particulars, s’aplicaran els preus unitaris del projecte i els que s’ahgin 
acordat per a les unitats d’obra no previstes en el mateix, tenint en compte lo previst al 
respecte en les condicions contractuals i en el presen Plec. 

Al resultat de la valoració així obtinguda se li augmentaran els percentatges de 
Despeses Generals i Benefici Industrial, adoptats en el pressupost del projecte. La xifra que 
resulti es multiplicarà pel coeficient d’adjudicació, deduit de comparar el pressupost de 
contracta del projecte amb l’import de l’adjudicació de l’obra. Finalment, l’import obtingut 
s’incrementarà en el percentatge de l’ I.V.A. corresponent.  

14.8. Valoració d’unitats d’obra incomplertes 

En el cas de ser necessària la valoració d’unitats d’obra que no estiguin 
completament terminades, si les estipulacions contractuals no estableixen criteris al 
respecte, es prendran, com a base, les quantitats de components que figurin en les 
descomposicions dels preus unitaris del projecte i, en el seu defecte, les completades en el 
Banc de Preus del que s’hagin pres aquests, tret que s’adverteixin errades, defectes 
oomissions en l’obra executada, seguint els criteris de l’estructura de costos adoptada per als 
preus del projecte. 

Els preus d’aplicació a dits components seran els assignats als mateixos en les 
descomposicions depreus unitaris. 

A partir dels resultats obtinguts, segons el criteri anterior, es seguirà el procediment 
assenyalat per a les relacions valorades. En els casos de rescissió de contractes, on hagin 
de valorar-se els conceptes de costos indirectes, es prendran com a base les components 
que formin part dels mateixos i el desglossament de percentatges corresponents a cadascun 
d’ells considerat en el projecte, adoptant l’estructura de costos i formes d’imputació que 
s’hagin seguit per a elaborar els preus del projecte. 
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15. Estudi bàsic de seguretat i salut 

Justificació del compliment del R.D. 1627/97 de 24 d’octubre pel que s’estableixen 

disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.  

15.1.  Antecedents 

Es redacta ponderant els riscos a sorgir en el transcurs de l’obra, que seran adoptats 
a la tecnologia de l’empresa constructora, en col·laboració amb els Enginyers Tècnics de 
l’obra, que haurà d’arbitrar les solucions oportunes a cada situació novedosa. Tot això 
d’acord amb el Reial Decret 1627/97 pel que s’implanta l’obligatorietat de l’Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut.   

15.2.  Dades de l’edificació 

Fa referència el present Estudi a les normes de Seguretat que han d’adaptar-se en 

l’execució de les obres corresponents al projecte de construcció de la nau industrial per a 

Òptica S.A., situada en el Parc d’Activitats Econòmiques d’Osona (Vic). 

El període d’execució de les esmentades obres serà de 6 mesos. 

L’obra compta amb un Pressupost d’Execució Material detallat en dita memòria. 

15.3.  Memòria Descriptiva 

A continuació passa a detallar-se l’estudi de riscos i de mesures correctores a 

cadascun dels apartats que constitueixen la present obra: 

15.3.1. Moviments de terres 

De l’anàlisi de la metodologia de treball a utilitzar en la realització d’aquestes unitats 

d’obra, es detecten els següents riscos: 

 1.- Relliscaments i volcades de la maquinària a utilitzar. 
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 2.- Col·lisions entre màquines, ja siguin dins del solar o en l’entrada i sortida de           

                  camions. 

 3.- Atropellaments per part de la maquinària del personal de l’obra. 

 4.- Caigudes dels operaris al fons dels pous i/o rases. 

5.- Possible aparició de pols durant l’execució dels treballs, amb la conseqüent           

      afecció de les vies respiratòries dels operaris. 

6.- Ensorrament de les parets dels pous. Aquest punt donat el tipus de terreny i la      

      profunditat a la que s’assentarà la cimentació no sembla massa probable, tot i       

     que pot donar-se tal circumstància en cas de pluges que entovin el terreny. 

De tots els riscos anteriorment indicats es dedueixen les següents mesures de protecció: 

1.- Es prohibeix la  circulació de personal en el radi d’acció de la maquinària mentre aquesta 

estigui en funcionament. 

2.- Tota la maquinària a utilitzar en la realització d’aquests treballs estarà en perfecte estat de 

funcionament, havent superat satisfactòriament les revisions tècniques periòdiques. 

3.- La càrrega de terres en els camions per al seu trasllat a l’abocador es realitzarà de 

manera uniforme i homogènia per a evitar possibles desplaçaments de la mateixa amb el 

conseqüent risc d’accident. 

4.- No se sobrecarreguen els camions, respectant-se en tots els casos la càrrega màxima 

autoritzada. 

5.- L’accés de personal al solar no es realitzarà pel mateix lloc que l’accés de la maquinària. 

6.- Tots els conductors de la maquinària a utilitzar en el moviment de terres estaran en 

possessió del Carnet de Conduir de la classe corresponent a la maquinària que condueixin, 

així com del certificat de capacitació. 

7.- Les maniobres de la maquinària estaran dirigides per una persona diferent al conductor. 

8.- Els pous de cimentació estaran correctament senyalitzats, per a evitar caigudes del 

personal al seu interior. 
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9.- Es complirà la prohibició de la presència del personal en la proximitat de les màquines 

durant el seu treball. 

10.- Al realitzar treballs en rases, la distància mínima entre els treballadors serà d’un metro. 

11.- La sortida a la via pública o carrer de camions serà avisada per persona distinta al 

conductor, per a prevenir als usuaris de la via pública. 

12.- Es faran servir tanques en el solar, col·locant-se senyals de “ PROHIBIT EL PAS A 

PERSONES ALIENES A L’ OBRA” i de “ÚS OBLIGATORI DEL CASC” en tots els accessos 

a la mateixa. 

15.3.2. Fonamentacions 

De l’estudi de la tipologia de fonamentació a utilitzar i dels medis auxiliars en la seva 

execució s’observen els següents riscos potencials d’accident: 

1.- Talls en la elaboració de la ferralla de cimentació. 

2.- Punxades amb despuntes, ferros, etc. 

3.- Dermatitis originades com a conseqüència del contacte de la pell amb el ciment. 

4.- Caigudes dels operaris al fons dels pous i/o rases. 

5.-Caigudes d’objectes des de la grua al ser transportats. 

6.- Caigudes del personal al mateix nivell per existència de fangs o lodos en el            

      terreny. 

7.- Riscos d’electrocució per contactes elèctrics. 

8.- Caigudes i torcedures al caminar sobre la ferralla. 

9.- Sobreesforços per postures inadequades i mala forma d’aixecar objectes pesats. 
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De l’anàlisi dels riscos anteriorment indicats es desprenen les següents mesures de 

protecció: 

1.- Les zones de treball es mantindran netes i ordenades, no existint despuntes de     

            ferralla o trossos de fusta per qualsevol lloc. 

2.- El personal a utilitzar en la realització d’aquests treballs tindran la qualificació 

professional adequada i la suficient experiència en treballs d’aquesta índole. 

3.- Es comprovarà periòdicament l’estabilitat de la maquinària. 

4.- Es prohibeix la permanència del personal en la zona de vertit de càrregues durant 

les operacions d’elevació i transport de qualsevol material. 

5.- L’alçat dels paquets d’armadura o barres soltes ben elaborades, es farà 

suspenent la càrrega de dos punts per a garantir la seva estabilitat. L’angle superior 

format pels dos extrems de l’aparell a l’alçada de l’argolla de penjat serà igual o 

superior a 90 graus. 

6.- Les barres de ferralla s’emmagatzemaran ordenadament, acoplant-se sobre 

dorments de fusta. 

7.- S’evitarà en la mesura de lo possible caminar sobre la ferralla muntada i 

col·locada, utilitzant-se si és precís tables de fusta per a evitar possibles torcedures. 

8.- Les cubes de transport del formigó no es carregaran per sobre del màxim de la 

grua, assenyalant-se en la cuba el volum màxim corresponent a la càrrega màxima 

autoritzada. 

15.3.3. Estructures 

Donat el sistema estructural a utilitzar, del seu detallat estudi es detecten els següents riscos 

potencials d’accident: 

1.- Risc de caiguda a diferent alçada en les fases d’encofrat, desencofrat i vessament 

del formigó, en el cas de les fonamentacions. 

2.- Risc de caiguda a diferent alçada en les fases de col·locació dels pilars i jàsseres 

metàl·liques. 
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2.- Cops i punxats en mans i/o peus com a conseqüència de l’existència de puntes 

en la fusta. 

3.- Caigudes d’objectes a nivells inferiors amb risc de lesions a operaris situats en 

aquest nivells. 

4.- Caigudes en el mateix nivell i/o torcedures al caminar sobre la ferralla. 

5.- Caigudes d’objectes des de la grua en ser transportades. 

6.- Caigudes del personal a distint nivell degut a emprestes de càrregues suspeses o 

ruptura de bovedilles. 

7.- Risc d’electrocució per contactes elèctrics. 

8.- Sobreesforços per postures inadequades i mala forma d’aixecar objectes pesats. 

Amb la fi d’evitar l’aparició dels accidents s’hauran de tenir en compte les següents mesures 

de seguretat: 

1.- Es protegiran els forats horitzontals i voreres de forjats mitjançant baranes. 

2.- Per la col·locació de les estructures d’acer es prohibirà el pas de personal per sota 

del radi d’influència d’aquests. 

4.- Els puntals dels encofrats s’encunyaran adequadament. 

5.- Les puntes sortints en les tablons de fusta seran desclavades, amuntegant-se en 

una zona concreta, retirant-se periòdicament a l’abocador. 

6.- El trànsit sobre forjats sense formigonar es realitzarà mitjançant l’ús de 

plataformes constituïdes amb tres tablons recolzats sobre les biguetes i bovedilles. 

7.- El transport de tots els elements a utilitzar en l’execució de l’estructura (puntals, 

tablons, ferralla, formigó...) es realitzarà sense passar-los per sobre dels operaris. 

8.- Prèviament a l’abocament del formigó es revisarà l’adequada execució i estabilitat 

dels encofrats. 
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9.- Es compliran fidelment les normes de desencofrat i un cop realitzat aquest, els 

materials s’apilaran correctament i en ordre. 

10.- Tota la maquinària elèctrica haurà de comptar amb interruptors diferencials i 

toma de terra per tal d’evitar contactes indirectes. Es procurarà que els cables no 

passin sobre les armadures. 

12.- L’accés als forjats en construcció es realitzarà a través d’escales homologades 

que sobrepassaran l’alçada del forjat en un metre. 

13.- Els encofradors i els soldadors portaran pel treball cinturons portaeines que 

subjectaran adequadament els estris de treball. 

14.- No es permetrà el trànsit per una determinada planta fins que no hagués fraguat 

i endurit parcialment el formigó, en cas de ser necessari es disposaran tablons 

transversals a les biguetes per a garantir una superfície de pas segura. 

15.- Durant el formigat no es produirà l’acumulació puntual del formigó que pugui 

posar en perill l’estabilitat del forjat en construcció. 

16.- Els puntals es col·locaran rectes, sense deformacions, recolzats sobre dorments 

i pintats per tal d’evitar la corrosió. 

15.3.4. Tancaments 

Anàlisi de riscos: 

1.- Caiguda dels operaris a nivells inferiors. 

2.- Caiguda de eines a diferents nivells. 

3.- Dermatitis originades com a conseqüència del contacte de la pell amb el ciment. 

4.- Talls i erosions al treballar amb materials ceràmics, o produïts per les eines 

utilitzades en aquests treballs. 

De l’anàlisi dels riscos anteriorment indicats es desprenen les següents mesures de 

protecció: 

1.- Senyalització de les zones de treball, mantenint-se netes i ordenades. 
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2.- Quan es realitzen treballs puntuals s’haurà d’utilitzar el cinturó de seguretat 

firmement ancorat a l’estructura, si és possible a un metre de la base de recolzament 

de l’operari. 

3.- Les zones de treball disposaran d’accés fàcil i segur, prenent-se les mesures 

necessàries per a què el pis no resulti relliscós. 

4.- Els forats es mantindran permanentment protegits mitjançant baranes de 0.90 m 

d’alçada disposant de rodapeu de 15 cm d’alçada. 

5.- L’aixecament de les càrregues es realitzarà guiat per cables de forma que s’evitin 

brusques oscil·lacions o cops a l’estructura. Només quan les càrregues es trobin a  

40 cm del punt de recepció podran guiar-se amb les mans. 

6.- Queda expressament prohibida la realització d’andamis de “borriquetes” sobre 

altres andamis, així com el treball sobre andamis sense arriostrar amb elements 

ferms. També es prohibeix la realització de treballs sense que s’hagin col·locat les 

necessàries mesures de protecció indicades en el present Estudi de Seguretat. 

15.3.5. Coberta 

Es detecten els següents riscos potencials d’accident: 

1.- Cremades degudes al maneig de soplets per a soldadura de les diferents capes. 

2.- Afeccions de la pell per contactes amb agents químics o amb ciment (dermatitis). 

3.- Caigudes d’objectes a nivells inferiors. 

4.- Caigudes en el mateix nivell com a conseqüència del terra relliscós. 

5.- Agafaments per materials. 

6.- Caigudes del personal a diferent nivell per absència de proteccions laterals. 

7.- Enfonsament dels elements de coberta com a conseqüència d’arreplegaments 

mal efectuats sobre zones públiques. 
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Amb la fi d’evitar l’aparició d’aquests accidents s’hauran de tenir en compte les 

següents mesures de seguretat: 

1.- Els arreplegaments de materials en la coberta es realitzaran de forma escalonada 

segons la seva necessitat d’ús. Aixa mateix, es realitzaran distribuint la càrrega lo 

més uniformement possible. 

2.- Es suspendran els treballs en cas de vent fort, pluja o neu. 

3.- S’instal·larà al nivell de forjat últim una plataforma de 60 cm d’amplada, amb la 

seva corresponent barana de protecció. 

4.- Els arreplegaments dels diferents materials es faran de forma que no puguin 

rodar, i a sobre taulons de repartiment de càrregues. 

15.3.6. Acabats 

Anàlisi de riscos: 

1.- Ferides en els ulls per astilles. 

2.- Cops, talls i ferides en peus i mans deguts a treballs amb materials tallants. 

3.- Afeccions respiratòries degudes a la presència de pols en suspensió. 

4.- Caigudes en el mateix nivell com a conseqüència de presència d’aigua en el terra. 

5.- Caigudes d’objectes a diferent nivell 

6.- Caigudes del personal a diferent nivell per absència de baranes o qualsevol altre 

sistema de protecció. 

7.- Afeccions reumàtiques degudes a la contínua humitat pròxima a les articulacions. 

8.- Sobreesforços per postures inadequades i forma dolenta d’aixecar objectes 

pesants. 

9.- Desplom de cercs de fusteria sobre treballadors. 

10.- Cremades en utilitzar el soldador. 
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11.- Intoxicació per emanacions tòxiques de la pintura. 

 

Amb la fi d’evitar l’aparició dels accidents s’hauran de tenir en compte les següents 

mesures de seguretat: 

1.- El tall de les peces ceràmiques es realitzarà per via humida per tal d’evitar la 

presència de pols. 

2.- Les zones de treball estaran adequadament il·luminades. 

3.- Les màquines de pol·lir hauran de comptar amb doble aïllament o connexió a terra 

de les seves parts a través del quadre elèctric general. 

4.- Si per a col·locar els cercs de la fusteria fos precís retirar alguna protecció, 

aquesta es tornarà a col·locar en terminar la col·locació dels cercs. 

5- Fins que els cercs de la fusteria no estiguin sòlidament col·locats en la seva 

ubicació final, aquests s’apuntalaran sòlidament per tal d’evitar possibles tombades. 

6.- Els vidres, un cop col·locats, es pintaran de forma que es puguin distingir 

clarament. 

7.- El vidre es transportarà al lloc de muntatge realitzant-se la instal·lació 

immediatament per tal d’evitar accidents. 

8.-Es suspendran els treballs de col·locació de vidre en exteriors si la velocitat del 

vent supera els 60 Km/h o la temperatura baixa de 0º. 

9.- Es prohibeix el contacte de qualsevol tipus de pintures amb la pell. 

10.- Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents orgànics, es prohibeix 

fumar. 

11.- Es prohibeix expressament usar com a toma de terra de la maquinària, 

canalitzacions d’altres instal·lacions. 
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Com a robes de protecció personal s’utilitzaran: 

a) Casc homologat. 

b) Mono de treball. 

c) Botes antirelliscants i antipunçants. 

d) Guants de cuiro. 

e) Cinturó de seguretat. 

f) Els conductors de la maquinària portaran cinturó antivibratori. 

g) Proteccions auditives i de l’aparell respiratori. 

h) Mandil de cuiro per a ferrallistes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


