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MEMORIA DE CÁLCULO 

Justificación de la solución adoptada 
El edificio objeto de esta memoria está situado en la población de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), concretamente en la 

Calle de l’Alou nº18. 

Se trata de un cambio de uso de una Vivienda Unifamiliar a una guardería (Centro de educación preescolar) y se compone de 

Planta Baja, Planta Primera y Cubierta. 

Estructura 
La solución estructural adoptada se compone de paredes de carga, forjados unidireccionales de viga 
plana con viguetas pretensadas y bovedillas de canto 20 cm más capa de compresión de 5 cm y losas de 
hormigón armado de canto 25 cm. Las piezas de entrevigado son de hormigón. 

Cimentación 
La cimentación ya se encuentra ejecutada en esta obra. 

Método de cálculo 
Hormigón armado 

Para la obtención de las solicitaciones se ha considerado los principios de la Mecánica Racional y las 
teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad. 

El método de cálculo aplicado es de los Estados Límites, en el que se pretende limitar que el efecto de 
las acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea inferior a la respuesta de la estructura, 
minorando las resistencias de los materiales. 
En los estados límites últimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio, agotamiento o rotura, 
adherencia, anclaje y fatiga (si procede). 
En los estados límites de utilización, se comprueba: deformaciones (flechas), y vibraciones (si procede). 
Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las combinaciones posibles con los 
coeficientes de mayoración y minoración correspondientes de acuerdo a los coeficientes de seguridad 
definidos en el art. 12º de la norma EHE y las  combinaciones de hipótesis básicas definidas en el art 4º 
del CTE DB-SE 

Situaciones no sísmicas 

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
 

      Situaciones sísmicas 

                                                                                     

≥ ≥

γ + γ + γ Ψ∑ ∑Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q

 

 
La obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del entramado estructural, se harán 
de acuerdo a un cálculo lineal de primer orden, es decir admitiendo proporcionalidad entre esfuerzos y 
deformaciones, el principio de superposición de acciones, y un comportamiento lineal y geométrico de los 
materiales y la estructura. 
Para la obtención de las solicitaciones determinantes en el dimensionado de los elementos de los 
forjados (vigas, viguetas, losas, nervios) se obtendrán los diagramas envolventes para cada esfuerzo. 
Para el dimensionado de los soportes se comprueban para todas las combinaciones definidas. 

Acero laminado y conformado 
Se dimensiona los elementos metálicos de acuerdo a la norma CTE SE-A (Seguridad estructural: Acero), 
determinándose coeficientes de aprovechamiento y deformaciones, así como la estabilidad, de acuerdo a 
los principios de la Mecánica Racional y la Resistencia de Materiales. 
Se realiza un cálculo lineal de primer orden, admitiéndose localmente plastificaciones de acuerdo a lo 
indicado en la norma. 
La estructura se supone sometida a las acciones exteriores, ponderándose para la obtención de los 
coeficientes de aprovechamiento y comprobación de secciones, y sin mayorar para las comprobaciones de 
deformaciones, de acuerdo con los límites de agotamiento de tensiones y límites de flecha establecidos. 
Para el cálculo de los elementos comprimidos se tiene en cuenta el pandeo por compresión, y para los 
flectados el pandeo lateral, de acuerdo a las indicaciones de la norma. 

Muros de fábrica de ladrillo y bloque de hormigón de árido, denso y ligero 
Para el cálculo y comprobación de tensiones de las fábricas de ladrillo y en los bloques de hormigón se 
tendrá en cuenta lo indicado en la norma CTE SE-F. 
El cálculo de solicitaciones se hará de acuerdo a los principios de la Mecánica Racional y la Resistencia 
de Materiales. 
Se efectúan las comprobaciones de estabilidad del conjunto de las paredes portantes frente a acciones 
horizontales, así como el dimensionado de las cimentaciones de acuerdo con las cargas excéntricas que 
le solicitan. 

Madera 
Se efectúan las comprobaciones de acuerdo al CTE SE-M (Seguridad estructural:Madera) 

Cálculos por Ordenador 
Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los elementos estructurales, se ha dispuesto 
de un programa informático de ordenador. 
El nombre del programa utilizado es CYPECAD ESPACIAL, la versión 2008.1.d y el autor del programa es 
Cype Ingenieros, s.a. 

Características de los materiales a utilizar 
Los materiales a utilizar así como las características definitorias de los mismos, niveles de control 
previstos, así como los coeficientes de seguridad, se indican en el siguiente cuadro: 

Hormigón armado 
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Hormigones 
Elementos de Hormigón Armado  

Toda la obra Cimentación 
Soportes 

(Comprimidos) 
Forjados 

(Flectados) Otros 

Resistencia Característica a los 28 días: 
f
ck
 (N/mm2) 

25 25 25 25 25 

Tipo de cemento (RC-03) CEM I/32.5 N     

Cantidad máxima/mínima de cemento 
(kp/m3) 

400/300     

Tamaño máximo del árido (mm)  40 30 15/20 25 

Tipo de ambiente (agresividad)  IIa IIa IIa  

Consistencia del hormigón  Plástica Blanda Blanda Blanda 

Asiento Cono de Abrams (cm)  3 a 5 6 a 9 6 a 9 6 a 9 

Sistema de compactación Vibrado     

Nivel de Control Previsto Estadístico     

Coeficiente de Minoración 1.5     

Resistencia de cálculo del hormigón: f
cd
 

(N/mm2) 
16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 

Acero en barras 

 
Toda la 
obra Cimentación Comprimidos Flectados Otros 

Designación B-500-S     

Límite Elástico (N/mm2) 500     

Nivel de Control Previsto Normal     

Coeficiente de Minoración 1.15     

Resistencia de cálculo del acero (barras): 
f
yd
 (N/mm2) 434.78     

Acero en Mallazos 

 
Toda la 
obra 

Cimentación Comprimidos Flectados Otros 

Designación B-500-T     

Límite Elástico (N/mm2) 500     

Ejecución 

 
Toda la 
obra 

Cimentación Comprimidos Flectados Otros 

A. Nivel de Control previsto Normal     

B. Coeficiente de Mayoración de las 
acciones desfavorables 
Permanentes/Variables 

 

 

1.5/1.6 

    

Aceros laminados 
 

Toda la 
obra 

Comprimidos Flectados Traccionados 
Placas 
anclaje 

Clase y Designación A-42b     Acero en 
Perfiles Límite Elástico (N/mm2) 260     

Clase y Designación A-42b     Acero en 
Chapas Límite Elástico (N/mm2) 260     

Aceros conformados 
 

Toda la 
obra 

Comprimidos Flectados Traccionados 
Placas 
anclaje 

Clase y Designación A-37b     Acero en 
Perfiles Límite Elástico (N/mm2) 240     

Clase y Designación A-37b     Acero en 
Placas y 
Paneles Límite Elástico (N/mm2) 240     

Uniones entre elementos 
 

Toda la 
obra 

Comprimidos Flectados Traccionados 
Placas 
anclaje 

Soldaduras      

Tornillos Ordinarios A-4t     

Tornillos Calibrados A-4t     

Tornillo de Alta Resist. A-10t     

Roblones      

Sistema y 
Designación 

Pernos o Tornillos de 
Anclaje 

B-500-S     

Muros de fábrica 
No se utilizará fabrica de ladrillo con misión resistente, pero en caso de ser necesario, cumplirá los 
condicionantes de la norma CTE SE-F. 

Ensayos a realizar 
Hormigón Armado. De acuerdo a los niveles de control previstos, se realizaran los ensayos pertinentes de 
los materiales, acero y hormigón según se indica en la norma Cap. XV, art. 82 y siguientes. 
Aceros estructurales. Se harán los ensayos pertinentes de acuerdo a lo indicado en el capitulo 12 del CTE 
SE-A 

Asientos admisibles y límites de deformación 
Asientos admisibles de la cimentación. De acuerdo a la norma CTE SE-C, artículo 2.4.3, y en función del tipo de 
terreno, tipo y características del edificio, se considera aceptable un asiento máximo admisible de 5 cm 
Límites de deformación de la estructura. Según lo expuesto en el artículo 4.3.3 de la norma CTE SE, se han 
verificado en la estructura las flechas de los distintos elementos. Se ha verificado tanto el desplome 
local como el total de acuerdo con lo expuesto en 4.3.3.2 de la citada norma. 
Según el CTE. Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, se tendrán en 
cuenta tanto las deformaciones instantáneas como las diferidas, calculándose las inercias equivalentes 
de acuerdo a lo indicado en la norma. 

Para el cálculo de las flechas se ha tenido en cuenta tanto el proceso constructivo, como las 
condiciones ambientales, edad de puesta en carga, de acuerdo a unas condiciones habituales de la 
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práctica constructiva en la edificación convencional. Por tanto, a partir de estos supuestos se 
estiman los coeficientes de flecha pertinentes para la determinación de la flecha activa, suma de las 
flechas instantáneas más las diferidas producidas con posterioridad a la construcción de las 
tabiquerías. 

En los elementos se establecen los siguientes límites: 

Flechas relativas para los siguientes elementos 
Tipo de flecha Combinación Tabiques 

frágiles 
Tabiques 
ordinarios 

Resto de casos 

1.-Integridad de los elementos 
constructivos (ACTIVA) 

Característica 
G+Q 1/500 1/400 1/300 

2.-Confort de usuarios 
(INSTANTÁNEA) 

Característica 
de  

sobrecarga 
Q 

1/350 1/350 1/350 

3.-Apariencia de la obra 
(TOTAL) 

Casi-
permanente 

G+ψ
2
Q 

1/300 1/300 1/300 

 

 
Desplazamientos horizontales 

Local Total 

Desplome relativo a la altura entre plantas: 

� /h<1/250 

Desplome relativo a la altura total del edificio: 

 � /H<1/500 
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ACCIONES ADOPTADAS EN EL CÁLCULO 

Acciones Gravitatorias 
Cargas superficiales 
Peso propio del forjado 
Se ha dispuesto los siguientes tipos de forjados: 
Forjados unidireccionales. La geometría básica a utilizar en cada nivel, así como su peso propio será: 
 

Forjado Tipo 
Entre ejes de 
viguetas (cm) 

Canto Total 
(cm) 

Altura de 
Bovedilla (cm) 

Capa de Com-
presión (cm) 

P. Propio 
(KN/m2) 

Planta tipo 25+5 72 30 20 5 3.58 

 

Forjado Tipo 
Entre ejes de 
viguetas (cm) 

Canto Total 
(cm) 

Altura de 
Bovedilla (cm) 

Capa de Com-
presión (cm) 

P. Propio 
(KN/m2) 

Cubierta 25+5 72 30 20 5 3.58 

Forjados de losa maciza. Los cantos de las losas son: 
Planta Canto (cm) 

Planta tipo 30 

Cubierta 30 

El peso propio de las losas se obtiene como el producto de su canto en metros por 25 kN/m3. 
Zonas macizadas. El peso propio de las zonas macizas se obtiene como el producto de su canto en metros 
por 25 kN/m3. 
Zonas aligeradas. Las zonas aligeradas de los forjados se han indicado en el apartado de peso propio.  

Pavimentos y revestimientos 
 

Planta Zona Carga en KN/m2 

Planta tipo Toda 1 

 
Planta Zona Carga en KN/m2 

Cubierta Toda 2.5 

Sobrecarga de tabiquería 
 

Planta Zona Carga en KN/m2 

Planta tipo Toda 1 

 
Planta Zona Carga en KN/m2 

Cubierta Toda  0 

 

Sobrecarga de uso 
 

Planta Zona Carga en KN/m2 

Planta tipo Escolar 2 

 
Planta Zona Carga en KN/m2 

Cubierta Toda (No visitable) 1.0 

Sobrecarga de nieve 
Planta Zona Carga en KN/m2 

Cubierta Incluida en sobrecarga de uso 0.50 

Cargas lineales 
Peso propio de las fachadas 

Planta Zona Carga en KN/ml 

Planta Baja Toda 9 

 
Planta Zona Carga en KN/ml 

Planta tipo Toda 9 

Peso propio de las particiones pesadas 
 

Planta Zona Carga en KN/ml 

Planta tipo Medianeras 5 

Sobrecarga en voladizos 
Planta Zona Carga en KN/ml 

Planta Baja Toda 2 

 
Planta Zona Carga en KN/ml 

Planta tipo Toda 2 

Cargas horizontales en barandas y antepechos 
Planta Zona Carga en KN/ml 

Planta Baja Toda 2 

 
Planta Zona Carga en KN/ml 

Planta tipo Toda 2 

Acciones del viento 
Para la determinación de las cargas de viento se tendrá en cuenta: 

Grado de aspereza 
El grado deaspereza es de IV. Zona urbana 

Zona eólica (según CTE DB-SE-AE) 
La zona eólica es la C. Velocidad básica 29 m/s. 
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Acciones térmicas y reológicas 
De acuerdo a la CTE DB SE-AE, se han tenido en cuenta en el diseño de las juntas de dilatación, en 
función de las dimensiones totales del edificio.  

Acciones sísmicas 
De acuerdo a la norma de construcción sismorresistente NCSE-02, por el uso y la situación del edificio, 
en el término municipal de l’Ametlla de Mar (Tarragona) se consideran las acciones sísmicas. 

Clasificación de la construcción 
Se trata de una construcción de una vivienda unifamiliar. 

Coeficiente de riesgo 
En función del tipo de estructura, construcciones de importancia normal, coeficiente de riesgo=1. 

Aceleración Básica 
De acuerdo al anejo 1 de la norma en el término municipal considerado es: 
a

b
=0.04/g, coeficiente de contribución K = 1.00 

Aceleración de cálculo 
a

c
= a

b 
· coeficiente de riesgo · S (coef. amplificador del terreno)=  0.04/g 

Coeficiente del terreno 
En función del tipo de terreno, la clasificación corresponde a un tipo=.Tipo II 
Cuyo coeficiente del terreno es C= 

Amortiguamiento 
El amortiguamiento expresado en % respecto del crítico, para el tipo de estructura considerada y 
compartimentación será del 5%.  

Fracción cuasi-permanente de sobrecarga 
En función del uso del edificio, la parte de la sobrecarga a considerar en la masa sísmica movilizable 
será de 0.5.   

Ductilidad 
De acuerdo al tipo de estructura diseñada, la ductilidad considerada es BAJA.  

Periodos de vibración de la estructura 
Se indican en los listados de resultados del cálculo. 

Método de cálculo empleado 
El método de cálculo utilizado es el referente a la norma de construcción sismorresistente NCSE-02, y 
sus consideraciones de cálculo. 

Combinaciones de acciones consideradas 
Hormigón Armado 
Hipótesis y combinaciones. De acuerdo con las acciones determinadas en función de su origen, y teniendo en 
cuenta tanto si el efecto de las mismas es favorable o desfavorable, así como los coeficientes de 
ponderación se realizará el cálculo de las combinaciones posibles del modo siguiente: 
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-CTE 

Situaciones no sísmicas 

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
 

Situaciones sísmicas 

≥ ≥

γ + γ + γ Ψ∑ ∑Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Situación 1: Persistente o transitoria 

Coeficientes parciales de 

seguridad (�) 
 

Coeficientes de combinación (�) 
  

Favorable Desfavorable Principal (�p) 
 

Acompañamiento (�a) 
 

Carga permanente (G) 1.00 1.50 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70 

Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 

Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50 

Sismo (A)     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados 
del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra. 

 
 

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-CTE 
Situaciones no sísmicas 

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
 

Situaciones sísmicas 

≥ ≥

γ + γ + γ Ψ∑ ∑Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q

 
 
 
 
 
 
 

Situación 2: Sísmica 

Coeficientes parciales de 

seguridad (�) 
 

Coeficientes de combinación (�) 
  

Favorable Desfavorable 
Principal (�p) 

 

Acompañamiento (�a) 
 

Carga permanente (G) 1.00 1.00 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 

Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 
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Situación 1: Persistente o transitoria 

Coeficientes parciales de 

seguridad (�) 
 

Coeficientes de combinación (�) 
  

Favorable Desfavorable Principal (�p) 
 

Acompañamiento (�a) 
 

Carga permanente (G) 1.00 1.60 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70 

Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 

Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50 

Sismo (A)     

 

Situación 2: Sísmica 

Coeficientes parciales de seguridad 

(�) 
 

Coeficientes de combinación (�) 
 

 

Favorable Desfavorable 
Principal (�p) 

 

Acompañamiento (�a) 
 

Carga permanente (G) 1.00 1.00 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 

Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 
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(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra. 
 

Acero Laminado 
E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB-SE A 

Situaciones no sísmicas 

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
 

Situaciones sísmicas 

≥ ≥

γ + γ + γ Ψ∑ ∑Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q

 
 
 

Situación 1: Persistente o transitoria 

Coeficientes parciales de 

seguridad (�) 
 

Coeficientes de combinación (�) 
  

Favorable Desfavorable Principal (�p) 
 

Acompañamiento (�a) 
 

Carga permanente (G) 0.80 1.35 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70 

Viento (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60 

Nieve (Q) 0.00 1.50 1.00 0.50 

Sismo (A)     
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Situación 2: Sísmica 

Coeficientes parciales de 

seguridad (�) 
 

Coeficientes de combinación (�) 
  

Favorable Desfavorable Principal (�p) 
 

Acompañamiento (�a) 
 

Carga permanente (G) 1.00 1.00 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 

Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 
 

(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra. 
 

Acero conformado 
Se aplica las mismos coeficientes y combinaciones que en el acero laminado. 

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB-SE A 
 

Madera 
Se aplica las mismos coeficientes y combinaciones que en el acero laminado y conformado. 

E.L.U. de rotura. Madera: CTE DB-SE M 
 

Acciones caracteristicas 
Tensiones sobre el terreno (para comprobar tensiones en zapatas, vigas y losas de cimentación) 
Desplazamientos (para comprobar desplomes) 

Situaciones no sísmicas 

≥ ≥

γ + γ∑ ∑Gj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q
 

Situaciones sísmicas 

≥ ≥

γ + γ + γ∑ ∑Gj kj A E Qi ki
j 1 i 1

G A Q
 

Situación 1: Acciones variables sin sismo 

Coeficientes parciales de 

seguridad (�)  

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 

Viento (Q) 0.00 1.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 

Sismo (A)   

Situación 2: Sísmica 

Coeficientes parciales de 

seguridad (�) 
 

 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente 
(G) 

1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 

Viento (Q) 0.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 

Sismo (A) -1.00 1.00 
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CÁLCULOS POR ORDENADOR 

Programas utilizados 
Nombre del programa 
CYPECAD 
 

Versión y fecha 
Versión 2008.1.d Julio 2007 

Empresa distribuidora 
CYPE Ingenieros, S.A. 

Tipo de análisis efectuado por el programa 
Descripción de Problemas a Resolver 
CYPECAD ha sido concebido para realizar el cálculo y dimensionado de estructuras de hormigón armado y 
metálicas diseñado con forjados unidireccionales, reticulares y losas macizas para edificios sometidos a 
acciones verticales y horizontales. Las vigas de forjados pueden ser de hormigón y metálicas. Los 
soportes pueden ser pilares de hormigón armado, metálicos, pantallas de hormigón armado, muros de 
hormigón armado con o sin empujes horizontales y muros de fábrica. La cimentación puede ser fija (por 
zapatas o encepados) o flotante (mediante vigas y losas de cimentación). 
Con él se pueden obtener la salida gráfica de planos de dimensiones y armado de las plantas, vigas, 
pilares, pantallas y muros por plotter, impresora y ficheros DXF, así como listado de datos y resultados 
del cálculo. 

Descripción del Análisis Efectuado por el Programa 
El análisis de las solicitaciones se realiza mediante un cálculo espacial en 3D, por métodos matriciales de 
rigidez, formando todos los elementos que definen la estructura: pilares, pantallas H.A., muros, vigas y 
forjados. 
Se establece la compatibilidad de deformaciones en todos los nudos, considerando 6 grados de libertad, y 
se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento rígido 
del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo (diafragma rígido). Por tanto, 
cada planta sólo podrá girar y desplazarse en su conjunto (3 grados de libertad). 
La consideración de diafragma rígido para cada zona independiente de una planta se mantiene aunque se 
introduzcan vigas y no forjados en la planta. 
Cuando en una misma planta existan zonas independientes, se considerará cada una de éstas como una 
parte distinta de cara a la indeformabilidad de esa zona, y no se tendrá en cuenta en su conjunto. Por 
tanto, las plantas se comportarán como planos indeformables independientes. Un pilar no conectado se 
considera zona independiente. 
Para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático, (excepto cuando se consideran acciones 
dinámicas por sismo, en cuyo caso se emplea el análisis modal espectral), y se supone un comportamiento 
lineal de los materiales y, por tanto, un cálculo de primer orden, de cara a la obtención de 
desplazamientos y esfuerzos. 

Discretización de la estructura 
La estructura se discretiza en elementos tipo barra, emparrillados de barras y nudos, y elementos 
finitos triangulares de la siguiente manera: 

� 1. Pilares: Son barras verticales entre cada planta, definiendo un nudo en arranque de cimentación o en otro 
elemento, como una viga o forjado, y en la intersección de cada planta, siendo su eje el de la sección transversal. 
Se consideran las excentricidades debidas a la variación de dimensiones en altura. La longitud de la barra es la 
altura o distancia libre a cara de otros elementos. 

� 2. Vigas: se definen en planta fijando nudos en la intersección con las caras de soportes (pilares, pantallas o 
muros), así como en los puntos de corte con elementos de forjado o con otras vigas. Así se crean nudos en el 
eje y en los bordes laterales y, análogamente, en las puntas de voladizos y extremos libres o en contacto con 
otros elementos de los forjados. Por tanto, una viga entre dos pilares está formada por varias barras 
consecutivas, cuyos nudos son las intersecciones con las barras de forjados. Siempre poseen tres grados de 
libertad, manteniendo la hipótesis de diafragma rígido entre todos los elementos que se encuentren en contacto. 
Por ejemplo, una viga continua que se apoya en varios pilares, aunque no tenga forjado, conserva la hipótesis de 
diafragma rígido. Pueden ser de hormigón armado o metálicas en perfiles seleccionados de biblioteca. 

� 2.1. Simulación de apoyo en muro: se definen tres tipos de vigas simulando el apoyo en muro, el cual se discretiza 
como una serie de apoyos coincidentes con los nudos de la discretización a lo largo del apoyo en muro, al que se 
le aumenta su rigidez  de forma considerable (x100). Es como una viga continua muy rígida sobre apoyos con 
tramos de luces cortas. 

Los tipos de apoyos a definir son: 
- empotramiento: desplazamientos y giros impedidos en todas direcciones 
- articulación fija: desplazamientos impedidos pero giro libre 
- articulación con deslizamiento libre horizontal: desplazamiento vertical coartado, horizontal y giros libres. 

Conviene destacar el efecto que puede producir en otros elementos de la estructura, estos tipos de apoyos, ya que al 
estar impedido el movimiento vertical, todos los elementos estructurales que en ellos se apoyen o vinculen 
encontrarán una coacción vertical que impide dicho movimiento. En particular es importante de cara a pilares que siendo 
definidos con vinculación exterior, estén en contacto con este tipo de apoyos, quedando su carga suspendida de los 
mismos, y no transmitiéndose a la cimentación, apareciendo incluso valores negativos de las reacciones, que representa 
el peso del pilar suspendido o parte de la carga suspendida del apoyo en muro. 
En el caso particular de articulación fija y con deslizamiento, cuando una viga se encuentra en continuidad o 
prolongación del eje del apoyo en muro, se produce un efecto de empotramiento por continuidad en la coronación del 
apoyo en muro, lo cual se puede observar al obtener las leyes de momentos y comprobar que existen momentos 
negativos en el borde. En la práctica debe verificarse si las condiciones reales de la obra reflejan o pueden permitir 
dichas condiciones de empotramiento, que deberán garantizarse en la ejecución de la misma. 
Si la viga no está en prolongación, es decir con algo de esviaje, ya no se produce dicho efecto, comportándose como 
una rótula. 
Si cuando se encuentra en continuidad se quiere que no se empotre, se debe disponer una rótula en el extremo de la 
viga en el apoyo. 
No es posible conocer las reacciones sobre estos tipos de apoyo. 

� 2.2. Vigas de cimentación: son vigas flotantes apoyadas sobre suelo elástico, discretizadas en nudos y barras, 
asignando a los nudos la constante de muelle definida a partir del coeficiente de balasto (ver anexo de Losas y 
vigas de cimentación). 

� 3. Vigas inclinadas: Se definen como barras entre dos puntos que pueden estar en un mismo nivel o planta o en 
diferentes niveles, creándose dos nudos en dichas intersecciones. Cuando una viga inclinada une dos zonas 
independientes no produce el efecto de indeformabilidad del plano con comportamiento rígido, ya que poseen seis 
grados de libertad sin coartar. 

♦ 4. Forjados unidireccionales: Las viguetas son barras que se definen en los paños huecos entre vigas o muros, y 
que crean nudos en las intersecciones de borde y eje correspondientes de la viga que intersectan. Se puede 
definir doble y triple vigueta, que se representa por una única barra con alma de mayor ancho. La geometría de 
la sección en T a la que se asimila cada vigueta se define en la correspondiente ficha de datos del forjado. 

♦ 5. Forjados de Placas Aligeradas. Son forjados unidireccionales discretizados por barras cada 40 cm. Las 
características geométricas y sus propiedades resistentes se definen en una ficha de características del forjado, 
que puede introducir el usuario, creando una biblioteca de forjados aligerados. Se pueden calcular en función del 
proceso constructivo de forma aproximada, modificando el empotramiento en bordes, según un método simplificado. 

� 6. Losas macizas: La discretización de los paños de losa maciza se realiza en mallas de elementos tipo barra de 
tamaño máximo de 25 cm y se efectúa una condensación estática (método exacto) de todos los grados de libertad. 
Se tiene en cuenta la deformación por cortante y se mantiene la hipótesis de diafragma rígido. Se considera la 
rigidez a torsión de los elementos. 
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� 6.1. Losas de cimentación: son losas macizas flotantes cuya discretización es idéntica a las losas normales de 
planta, con muelles cuya constante se define a partir del coeficiente de balasto. Cada paño puede tener 
coeficientes diferentes (ver en Anexo 2 Losas y vigas de cimentación). 

� 7. Forjados reticulares: la discretización de los paños de forjado reticular se realiza en mallas de elementos 
finitos tipo barra cuyo tamaño es de un tercio del intereje definido entre nervios de la zona aligerada, y cuya 
inercia a flexión es la mitad de la zona maciza, y la inercia a torsión el doble de la de flexión. La dimensión de la 
malla se mantiene constante tanto en la zona aligerada como en la maciza, adoptando en cada zona las inercias 
medias antes indicadas. Se tiene en cuenta la deformación por cortante y se mantiene la hipótesis de diafragma 
rígido. Se considera la rigidez a torsión de los elementos. 

� 8. Pantallas H.A.: Son elementos verticales de sección transversal cualquiera, formada por rectángulos múltiples 
entre cada planta, y definidas por un nivel inicial y un nivel final. La dimensión de cada lado es constante en 
altura, pudiendo disminuirse su espesor. En una pared (o pantalla) una de las dimensiones transversales de cada 
lado debe ser mayor que cinco veces la otra dimensión, ya que si no se verifica esta condición no es adecuada su 
discretización como elemento finito, y realmente se puede considerar un pilar como elemento lineal. Tanto vigas 
como forjados se unen a las paredes a lo largo de sus lados en cualquier posición y dirección, mediante una viga 
que tiene como ancho el espesor del tramo y canto constante de 25 cm. No coinciden los nodos con los nudos de 
la viga. (Fig 1). 

Fig 1    

♦ 9. Muros de hormigón armado y muros de sótano: Son elementos verticales de sección transversal cualquiera, 
formada por rectángulos entre cada planta, y definidas por un nivel inicial y un nivel final. La dimensión de cada 
lado puede ser diferente en cada planta, pudiendo disminuirse su espesor en cada planta. En una pared (o muro) 
una de las dimensiones transversales de cada lado debe ser mayor que cinco veces la otra dimensión, ya que si 
no se verifica esta condición, no es adecuada su discretización como elemento finito, y realmente se puede 
considerar un pilar, u otro elemento en función de sus dimensiones. Tanto vigas como forjados y pilares se unen 
a las paredes del muro a lo largo de sus lados en cualquier posición y dirección. 

Todo nudo generado corresponde con algún nodo de los triángulos. 
La discretización efectuada es por elementos finitos tipo lámina gruesa tridimensional, que considera la 
deformación por cortante. Están formados por seis nodos, en los vértices y en los puntos medios de los 
lados con seis grados de libertad cada uno y su forma es triangular, realizándose un mallado del muro 
en función de las dimensiones, geometría, huecos, generándose un mallado con refinamiento en zonas 
críticas que reduce el tamaño de los elementos en las proximidades de ángulos, bordes y singularidades. 

Consideración del tamaño de los nudos 
Se crea, por tanto, un conjunto de nudos generales rígidos de dimensión finita en la intersección de 
pilares y vigas cuyos nudos asociados son los definidos en las intersecciones de los elementos de los 
forjados en los bordes de las vigas y de todos ellos en las caras de los pilares. 
Dado que están relacionados entre sí por la compatibilidad de deformaciones, supuesta la deformación 
plana, se puede resolver la matriz de rigidez general y las asociadas y obtener los desplazamientos y 
los esfuerzos en todos los elementos. 
A modo de ejemplo, la discretización sería tal como se observa en el esquema siguiente (Fig 2). Cada 
nudo de dimensión finita puede tener varios nudos asociados o ninguno, pero siempre debe tener un nudo 
general. Dado que el programa tiene en cuenta el tamaño del pilar, y suponiendo un comportamiento 
lineal dentro del soporte, con deformación plana y rigidez infinita, se plantea la compatibilidad de 
deformaciones. Las barras definidas entre el eje del pilar (1) y sus bordes (2) se consideran infinitamente 
rígidas. 

Fig 2  

Se consideran � z1, � x1, � y1 como los desplazamientos del pilar �,  � z2, � x2, � y2 como los desplazamientos 
de cualquier punto �, que es la intersección del eje de la viga con la cara de pilar, y Ax, Ay como las 
coordenadas relativas del punto � respecto del � (Fig 2). 
Se cumple que: 

1y2y

1x2x

1xy1yx1z2z AA

θ=θ
θ=θ

θ⋅+θ⋅−δ=δ

 

De idéntica manera se tiene en cuenta el tamaño de las vigas, considerando plana su deformación (Fig 3). 

Fig 3   

COMENTARIO: El modelo estructural definido por el programa responde de acuerdo a los datos 
introducidos por el usuario, debiendo prestar especial atención a que la geometría introducida sea 
acorde con el tipo de elemento escogido y su adecuación a la realidad. En particular, se quiere llamar 
la atención en aquellos elementos que, siendo considerados en el cálculo como elementos lineales 
(pilares, vigas, viguetas), no lo sean en la realidad, dando lugar a elementos cuyo comportamiento 
sea bidimensional o tridimensional, y los criterios de cálculo y armado no se ajusten al dimensionado 
de dichos elementos. A modo de ejemplo podemos citar el caso de ménsulas cortas, vigas-pared y 
placas, situaciones que se pueden dar en vigas, o losas que realmente son vigas, o pilares o 
pantallas cortas que no cumplan las limitaciones geométricas entre sus dimensiones longitudinales y 
transversales. Para esas situaciones el usuario debe realizar las correcciones manuales posteriores 
necesarias para que los resultados del modelo teórico se adapten a la realidad física. 

Redondeo de las Leyes de Esfuerzos en Apoyos 
Si se considera el Código Modelo CEB-FIP 1990, inspirador de la normativa europea, al hablar de la luz 
eficaz de cálculo, el artículo 5.2.3.2. dice lo siguiente: 
“ Usualmente, la luz l será entendida como la distancia entre ejes de soportes. Cuando las reacciones 
estén localizadas de forma muy excéntrica respecto de dichos ejes, la luz eficaz se calculará 
teniendo en cuenta la posición real de la resultante en los soportes. 
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En el análisis global de pórticos, cuando la luz eficaz es menor que la distancia entre soportes, las 
dimensiones de las uniones se tendrán en cuenta introduciendo elementos rígidos en el espacio 
comprendido entre la directriz del soporte y la sección final de la viga.” 
Como en general la reacción en el soporte es excéntrica, ya que normalmente se transmite axil y 
momento al soporte, se adopta la consideración del tamaño de los nudos mediante la introducción de 
elementos rígidos entre el eje del soporte y el final de a viga, lo cual se plasma en las consideraciones 
que a continuación se detallan. 
Dentro del soporte se supone una respuesta lineal como reacción de las cargas transmitidas por el 
dintel y las aplicadas en el nudo, transmitidas por el resto de la estructura (Fig 4). 

Fig 4    

   Datos conocidos: - momentos:  M1, M2  Incógnita: q (x) 
                              - cortantes:    Q1, Q2 

Se sabe que: 

dx
dQq

dx
dMQ ==  

Las ecuaciones del momento responden, en general, a una ley parabólica cúbica de la forma: 
M = ax3 + bx2 + cx + d 

El cortante es su derivada: 
Q = 3ax2 + 2bx + c 

Suponiendo las siguientes condiciones de contorno: 

dclblalMM0x

cbl2al3QQ1x

dMM0x
cQQ0x

22
2

2
2

1

1

+++===

++===

===

===

 

se obtiene un sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas de fácil resolución. 
Las leyes de esfuerzos son de la siguiente forma (Fig 5): 

Fig 5     

Estas consideraciones ya fueron recogidas por diversos autores (Branson, 1977) y, en definitiva, están 
relacionadas con la polémica sobre luz de cálculo y luz libre y su forma de contemplarlo en las diversas 
normas, así como el momento de cálculo a ejes o a caras de soportes. 
En particular, el art. 18.2.2. de la EHE dice: Salvo justificación especial se considerará como luz de 
cálculo la distancia entre ejes de apoyo. Comentarios: En aquellos casos en los que la dimensión del 
apoyo es grande, puede tomarse simplificadamente como luz de cálculo la luz libre más el canto del 
elemento. 

Se está idealizando la estructura en elementos lineales, de una longitud a determinar por la 
geometría real de la estructura y en este sentido cabe la consideración del tamaño de los pilares. 

No conviene olvidar que, para considerar un elemento como lineal, la viga o pilar tendrá una luz o 
longitud del elemento no menor que el triple de su canto medio, ni menor que cuatro veces su ancho 
medio. 
El Eurocódigo EC-2 permite reducir los momentos de apoyo en función de la reacción del apoyo y su 
anchura: 

8
apoyo ancho  reacciónM ⋅

=Δ  

En función de que su ejecución sea de una pieza sobre los apoyos, se puede tomar como momento de 
cálculo el de la cara del apoyo y no menos del 65% del momento de apoyo, supuesta una perfecta unión 
fija en las caras de los soportes rígidos. 
En este sentido se pueden citar también las normas argentinas C.I.R.S.O.C., que están basadas en las 
normas D.I.N. alemanas y que permiten considerar el redondeo parabólico de las leyes en función del 
tamaño de los apoyos. 
Dentro del soporte se considera que el canto de las vigas aumenta de forma lineal, de acuerdo a una 
pendiente 1:3, hasta el eje del soporte, por lo que la consideración conjunta del tamaño de los nudos, 
redondeo parabólico de la ley de momentos y aumento de canto dentro del soporte, conduce a una 
economía de la armadura longitudinal por flexión en las vigas, ya que el máximo de cuantías se produce 
entre la cara y el eje del soporte, siendo lo más habitual en la cara, dependiendo de la geometría 
introducida. 
En el caso de una viga que apoya en un soporte alargado tipo pantalla o muro, las leyes de momentos 
se prolongarán en el soporte a partir de la cara de apoyo en una longitud de un canto, dimensionando 
las armaduras hasta tal longitud, no prolongándose más allá de donde son necesarias. Aunque la viga 
sea de mayor ancho que el apoyo, la viga y su armadura se interrumpen una vez que ha penetrado un 
canto en la pantalla o muro. 

Método de comprobación a pandeo 
Para el cálculo a pandeo se expone a continuación los principios básicos utilizados por el programa: 

Coeficientes de pandeo por planta en cada dirección. 
1. Pilares de hormigón. 
2. Pilares de acero. 

Estos coeficientes pueden definirse por planta y por cada pilar independientemente. El programa asume 
el valor � = 1 (también llamado �) por defecto, debiéndolo variar el usuario si así lo considera, por el 
tipo de estructura y uniones del pilar con vigas y forjados en ambas direcciones. Recuerde que se define 
un coeficiente de pandeo por planta y otro por pilar en cabeza y pie, que se multiplican, obteniendo el 
coeficiente de cálculo definido. 
Observe el siguiente caso, analizando los valores del coeficiente de pandeo en un pilar, que al estar sin 
coacciones en varias plantas consecutivas, podría pandear en toda su altura: 

 
Fig  6 
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Cuando un pilar está desconectado en ambas direcciones y en varias plantas consecutivas, dimensiona el 
pilar en cada tramo o planta, por lo que a efectos de esbeltez, y para el cálculo de la longitud  de 
pandeo l

o ,
 el programa tomará el máximo valor de � de todos los tramos consecutivos desconectados, 

multiplicado por la longitud total = suma de todas las longitudes. 

...)llll(ll

...),,,(MAX

4321i

4321

+++==

αααα=α

∑  

luego l
o
 = � · l (tanto en la dirección X como Y local del pilar, con su valor correspondiente). 

Cuando un pilar esté desconectado en una única dirección en varias plantas consecutivas, el programa 
tomará para cada tramo, en cada planta i, l

o i
 = � 

i
 · l 

i
, no conociendo el hecho de la desconexión. Por 

tanto, si deseamos hacerla efectiva, en la dirección donde está desconectado, debemos conseguir el valor 
de cada �

i
, de forma que: 

Sea � el valor correspondiente para el tramo exento completo l. 
El valor en cada tramo i será: 

α⋅=α
∑
=

i

n

lj
j

1 l

I

 

en el ejemplo, para α⋅
+++

=α
3

4321
3 l

llll  

Por tanto, cuando el programa calcula la longitud de pandeo de la planta 3, calculará: 

l)llll(l
l

llllll 43213
3

4321
333o ⋅α=α⋅+++=⋅α⋅

+++
=⋅α=

 

que coincide con lo indicado para el tramo completo desconectado, aunque realice el cálculo en cada 
planta, lo cual es correcto, pero siempre lo hará con longitud � · l. 
La altura que se considera a efectos de cálculo a pandeo es la altura libre del pilar, es decir, la altura 
de la planta menos la altura de la viga o forjado de mayor canto que acomete al pilar. 

Fig 7    

El valor final de � de un pilar es el producto del � de la planta por el � del tramo. 
Queda a juicio del proyectista la variación de los valores de � en cada una de las direcciones de los ejes 
locales de los pilares, ya que las diferentes normas no precisan de forma general la determinación de 
dichos coeficientes más que para el caso de pórticos, y dado que el comportamiento espacial de una 
estructura no corresponde a los modos de pandeo de un pórtico, se prefiere no dar esos valores de 
forma inexacta. 
Consideración de Efectos de 2º Orden. De forma potestativa se puede considerar, cuando se define hipótesis de 
Viento o Sismo, el cálculo de la amplificación de esfuerzos producidos por la actuación de dichas cargas 
horizontales. Es aconsejable activar esta opción en el cálculo. 
El método está basado en el efecto P-delta debido a los desplazamientos producidos por las acciones 
horizontales, abordando de forma sencilla los efectos de segundo orden a partir de un cálculo de primer 
orden, y un comportamiento lineal de los materiales, con unas características mecánicas calculadas con 
las secciones brutas de los materiales y su módulo de elasticidad secante. 

Bajo la acción horizontal, en cada planta i, actúa una fuerza H i,
 la estructura se deforma, y se producen 

unos desplazamientos Δ
ij
 a nivel de cada pilar. En cada pilar j, y a nivel de cada planta, actúa una carga 

de valor P
ij 
para cada hipótesis gravitatoria, transmitida por el forjado al pilar j en la planta i (Fig 8). 

Se define un momento volcador M H
 debido a la acción horizontal H

i
, a la cota z

i
 respecto a la cota 0.00 

o nivel sin desplazamientos horizontales, en cada dirección de actuación del mismo: 
iiH zHM ⋅=∑  

Fig 8    

De la misma forma se define un momento por efecto P-delta, M P�
, debido a las cargas transmitidas por 

los forjados a los pilares P
ij
, para cada una de las hipótesis gravitatorias (k) definidas, por los 

desplazamientos debidos a la acción horizontal Δ
i
.  

iij
ji

kp PM Δ= ∑∑Δ  

siendo 

k: para cada hipótesis gravitatoria (peso propio, sobrecarga...) 

Si se calcula el coeficiente 
HK

KP
K M

MC Δ=  para cada hipótesis gravitatoria y para cada dirección de la acción 

horizontal, se puede obtener un coeficiente amplificador del coeficiente de mayoración de la hipótesis 
debidas a las acciones horizontales para todas las combinaciones en las que actúan dichas acciones 
horizontales. Este valor se denomina �

z
 y se calcula como: 

( )jfqiifqi
z CC1

1
⋅γΣ+⋅γΣ−

=γ  

siendo 

� fgi : coeficiente de mayoración de cargas permanentes de la hipótesis i 
� fqj : coeficiente de mayoración de cargas variables de la hipótesis j 
� z : coeficiente de estabilidad global 

Para el cálculo de los desplazamientos debido a cada hipótesis de acciones horizontales, hay que 
recordar que hemos hecho un cálculo en primer orden, con las secciones brutas de los elementos. Si se 
está calculando los esfuerzos para el dimensionado en estados límites últimos, parecería lógico que el 
cálculo de los desplazamientos en rigor se deberían calcular con las secciones fisuradas y 
homogeneizadas, lo cual resulta muy laborioso, dado que eso supone la no-linealidad de los materiales, 
geometría y estados de carga, lo que lo hace inabordable desde el punto de vista práctico con los 
medios normales disponibles para el cálculo. Por tanto, se debe establecer una simplificación consistente 
en suponer una reducción de las rigideces de las secciones, lo que supone un aumento de los 
desplazamientos, ya que son inversamente proporcionales. El programa solicita como dato ese aumento o 
“factor multiplicador de los desplazamientos” para tener en cuenta esa reducción de la rigidez. 
En este punto no existe un criterio único, dejando a juicio del proyectista el valor que considere 
oportuno en función del tipo de estructura, grado de fisuración estimado, otros elementos rigidizantes, 
núcleos, escaleras, etc., que en la realidad pueden incluso reducir los desplazamientos calculados. 
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En Brasil es habitual considerar un coeficiente reductor del módulo de elasticidad longitudinal de 0.90, y 
suponer un coeficiente reductor de la inercia fisurada respecto de la bruta de 0.70. Por tanto, la rigidez 
se reduce en su producto: 

Rigidez-reducida = 0.90 · 0.70 · Rigidez-bruta = 0.63 · Rigidez-bruta. 
Como los desplazamientos son inversos de la rigidez, el factor multiplicador de los desplazamientos será 
= 1 / 0.63 = 1.59, valor que se introducirá como dato en el programa. Como norma de buena práctica se 
suele considerar que si �

z
 es mayor que 1.20, se debe rigidizar más la estructura en esa dirección, ya 

que la estructura es muy deformable y poco estable en esa dirección. Si �
z
 es menor que 1.1, su efecto 

será pequeño y prácticamente despreciable. 
En la nueva norma NB-1/2000, de forma simplificada se recomienda amplificar por 1/0.7 = 1.43 los 
desplazamientos y limitar el valor �

z
 a 1.3. 

En el Código Modelo CEB-FIP 1990, se aplica un método de amplificación de momentos que recomienda, a 
falta de un cálculo más preciso, reducir las rigideces un 50%, o lo que es lo mismo, un coeficiente 
amplificador de los desplazamientos = 1 / 0.50 = 2.00. Para este supuesto se puede considerar que si �

z
 

es mayor que 1.50, se debe rigidizar más la estructura en esa dirección, ya que la estructura es muy 
deformable y poco estable en esa dirección. Si �

z
 es menor que 1.35, su efecto será pequeño y 

prácticamente despreciable. 
En la norma ACI-318-95, existe el índice de estabilidad por planta Q, no para el global del edificio, 
aunque se podría establecer una relación con el coeficiente de estabilidad global, si las plantas son muy 
similares, relacionándolos mediante: 

�z: coeficiente de estabilidad global = 1 / (1-Q) 

En cuanto al límite que establece para la consideración de la planta como intraslacional, o lo que en 
este caso sería el límite para su consideración o no, se dice que Q = 0.05, es decir: 1/0.95=1.05. 
Para este caso supone calcularlo y tenerlo en cuenta siempre que se supere dicho valor, lo que en 
definitiva conduce a considerar el cálculo prácticamente siempre y amplificar los esfuerzos por este 
método. 
En cuanto al coeficiente multiplicador de los desplazamientos, se indica que dado que las acciones 
horizontales son temporales y de corta duración, se puede considerar una reducción del orden del 70% 
de la inercia, y como el módulo de elasticidad es menor (15100 / 19000 = 0.8) es decir un coeficiente 
amplificador de los desplazamientos de 1 / (0.7 · 0.8 )= 1.78, y de acuerdo al coeficiente de estabilidad 
global, no superar el valor 1.35 sería lo razonable. 
Se puede apreciar que el criterio del código modelo sería recomendable y fácil de recordar, así como 
aconsejable en todos los casos su aplicación: 
Coeficiente multiplicador de los desplazamientos = 2 
Límite para el coeficiente de estabilidad global = 1.5 
Es verdad que por otro lado siempre existen en los edificios elementos rigidizantes, fachadas, escaleras, 
muros portantes etc., que aseguran una menor desplazabilidad frente a las acciones horizontales que las 
calculadas, por ello el programa deja en 1.00 el coeficiente multiplicador de los desplazamientos, y a 
criterio del proyectista su modificación, dado que no todos los elementos se pueden discretizar en el 
cálculo de la estructura. 
Terminado el cálculo, en la pantalla Datos Generales, Viento y Sismo, pulsando en el botón Con efectos 
de segundo orden, factores de amplificación se pueden consultar los valores calculados para cada una de 
las combinaciones, e imprimir un informe con los resultados en Listados, viendo el máximo valor del 
coeficiente de estabilidad global en cada dirección. 
Puede incluso darse el caso de que la estructura no sea estable, en cuyo caso se emite un mensaje 
antes de terminar el cálculo, en el que se advierte que existe un fenómeno de inestabilidad global. Esto 
se producirá cuando el valor �

z
 tienda a � o, lo que es lo mismo en la fórmula, que se convierte en cero 

o negativo porque: 
( ) 1cc ifgiifgi ≥⋅γ+⋅γΣ  

Se puede estudiar para Viento y/o sismo, y es siempre aconsejable su cálculo, como método alternativo 
de cálculo de los efectos de segundo orden, sobre todo para estructuras traslacionales, o levemente 
traslacionales como son la mayoría de los edificios. 
Conviene recordar que la hipótesis de sobrecarga se considera en su totalidad, y dado que el programa 
no realiza ninguna reducción de sobrecarga de forma automática, puede ser conveniente repetir el cálculo 
reduciendo previamente la sobrecarga, lo cual sólo sería válido para el cálculo de los pilares. 
En el caso de la norma ACI 318, una vez que hemos estudiado la estabilidad del edificio, el  tratamiento 
de la reducción de rigideces para el dimensionado de pilares, se realiza aplicando una formulación que se 
indica en el apéndice de normativas del programa. 
En ese caso, y dado lo engorroso y prácticamente inabordable que supone el cálculo de los coeficientes 
de pandeo determinando las rigideces de las barras en cada extremo de pilar, sería suficientemente 
seguro tomar coeficientes de pandeo = 1, con lo cual se calculará siempre la excentricidad ficticia o 
adicional de segundo orden como barra aislada, más el efecto amplificador P-delta del método 
considerado, obteniendo unos resultados razonables dentro del campo de las esbelteces que establece 
cada norma en su caso. 
Se deja al usuario tomar la decisión al respecto, dado que es un método alternativo, y en su caso podrá 
optar por la aplicación rigurosa de la norma correspondiente. 

Opciones de cálculo 
Estructuras de hormigón armado. Opciones de Cálculo 
Se puede definir una amplia serie de parámetros estructurales de gran importancia en la obtención de 
esfuerzos y dimensionado de elementos. Dada la gran cantidad de opciones disponibles, se recomienda su 
consulta en el manual. Citaremos a continuación las más significativas. 
A.-Redistribuciones Consideradas. 

Coeficientes de Redistribución de Negativos. Se acepta una redistribución de momentos negativos en vigas y viguetas de 
hasta un 30%. Este parámetro puede ser establecido opcionalmente por el usuario, si bien se recomienda un 15% en 
vigas y un 25% en viguetas (valor por defecto). Esta redistribución se realiza después del cálculo. 
La consideración de una cierta redistribución de momentos flectores supone un armado más caro pero más seguro y 
más constructivo. Sin embargo, una redistribución excesiva produce unas flechas y una fisuración incompatible con la 
tabiquería.  
En vigas, una redistribución del 15% produce unos resultados generalmente aceptados y se puede considerar la óptima. 
En forjados se recomienda utilizar una redistribución del 25%, lo que equivale a igualar aproximadamente los momentos 
negativos y positivos. 
La redistribución de momentos se efectúa con los momentos negativos en bordes de apoyos, que en pilares será a 
caras, es decir afecta a la luz libre, determinándose los nuevos valores de los momentos dentro del apoyo a partir de 
los momentos redistribuidos a cara, y las consideraciones de redondeo de las leyes de esfuerzos indicadas en el 
apartado anterior. 
En forjados de viguetas, el usuario puede definir los momentos mínimos positivos y negativos que especifique la norma.  

Coeficiente de Empotramiento en última planta. De forma opcional se pueden redistribuir los momentos negativos en la 
unión de la cabeza del último tramo de pilar con extremo de viga; dicho valor estará comprendido entre 0 (articulado) y 
1 (empotramiento), aunque se aconseja 0.3 como valor intermedio. 
Se realiza una interpolación lineal entre las matrices de rigidez de barras biempotradas y empotradas-articuladas, que 
afecta a los términos E I/L de las matrices: 

K definitiva = � · K biempotradas. + (1 - �) · K empot - artic. 
siendo � el valor del coeficiente introducido. 

Coeficiente de Empotramiento en cabeza y pie de pilar, en bordes de forjados, vigas; articulaciones en extremos de vigas. Es 
posible también definir un coeficiente de empotramiento de cada tramo de pilar en su cabeza y/o su pie en la unión (0 
= articulado; 1 = empotrado) (valor por defecto). Los coeficientes de cabeza del último tramo de pilar se multiplican por 
éstos. Esta rótula plástica se considera físicamente en el punto de unión de la cabeza o pie con la viga o forjado tipo 
losa/reticular que acomete al nudo. 
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Fig 9     

En extremos de vigas y cabeza de último tramo de pilar con coeficientes muy pequeños y rótula en viga, se pueden 
dar resultados absurdos e incluso mecanismos, al coexistir dos rótulas unidas por tramos rígidos. 

Fig 10     

En losas, forjados unidireccionales y forjados reticulares también se puede definir un coeficiente de empotramiento 
variable en todos sus bordes de apoyo, que puede oscilar entre 0 y 1 (valor por defecto). 
También se puede definir un  coeficiente de empotramiento variable entre 0 y 1 (valor por defecto) en bordes de viga, 
de la misma manera que en forjados, pero para uno o varios bordes, al especificarse por viga. 
Cuando se define coeficientes de empotramiento simultáneamente en forjados y bordes de viga, se multiplican ambos 
para obtener un coeficiente resultante a aplicar a cada borde. 
La rótula plástica definida se materializa en el borde del forjado y el borde de apoyo en vigas y muros, no siendo 
efectiva en los bordes en contacto con pilares y pantallas, en los que siempre se considera empotrado. Entre el borde 
de apoyo y el eje se define una barra rígida, por lo que siempre existe momento en el eje de apoyo producido por el 
cortante en el borde por su distancia al eje. Dicho momento flector se convierte en torsor si no existe continuidad con 
otros paños adyacentes. Esta opción debe usarse con prudencia, ya que si se articula el borde de un paño en una viga, 
y la viga tiene reducida a un valor muy pequeño la rigidez a torsión, sin llegar a ser un mecanismo, puede dar 
resultados de los desplazamientos del paño en el borde absurdos, y por tanto los esfuerzos calculados. 

Fig 11     

Es posible definir también articulaciones en extremos de vigas, materializándose físicamente en la cara del apoyo, ya 
sea pilar, muro, pantalla o apoyo en muro. 
Estas redistribuciones se tienen en cuenta en el cálculo e influyen por tanto en los desplazamientos y esfuerzos 
finales del cálculo obtenido. 

B.-Rigideces Consideradas. Para la obtención de los términos de la matriz de rigidez se consideran todos los 
elementos de hormigón en su sección bruta. 
Para el cálculo de los términos de la matriz de rigidez de los elementos se han distinguido los valores: 

EI/L: rigidez a flexión 
GJ/L: rigidez torsional  
EA/L: rigidez axil  

y se han aplicado los coeficientes indicados en la siguiente tabla: 

ELEMENTO (EI
y
) (EI

Z
) (G J) (EA) 

Pilares S.B. S.B. S.B. · x 
S.B. 

coef.rigidez 
axil 

Vigas inclinadas S.B. S.B. S.B. · x S.B. 

Vigas de hormigón y metálicas S.B. � S.B. · x � 

Viguetas S.B./
36
 � S.B. · x � 

Zuncho de borde S.B. · 10 -15 � S.B. · x � 

Apoyo y empot. en muro S.B. · 10 2 � S.B. · x � 

Pantallas y muros S.B. S.B. E.P. 
SB · 

coef.rig.axil 

Losas y reticulares S.B. � S.B. · x � 

Placas Aligeradas S.B. � S.B. · x � 

S.B.: sección bruta del hormigón 
��: no se considera por la indeformabilidad relativa en planta 
X: coeficiente reductor de la rigidez a torsión 
E.P.: elemento finito plano 

Coeficientes de Rigidez a Torsión. Existe una opción que permite definir un coeficiente reductor de la rigidez a torsión 
(x), ver tabla anterior, de los diferentes elementos. Esta opción no es aplicable a perfiles metálicos. Cuando la 
dimensión del elemento sea menor o igual que el valor definido para barras cortas se tomará el coeficiente definido en 
las opciones. Se considerará la sección bruta (S.B.) para el término de torsión GJ, y también cuando sea necesaria para 
el equilibrio de la estructura. 

Coeficiente de Rigidez Axil. Se considera el acortamiento por esfuerzo axil en pilares, muros y pantallas H.A. afectado 
por un coeficiente de rigidez axil variable entre 1 y 99.99 para poder simular el efecto del proceso constructivo de la 
estructura y su influencia en los esfuerzos y desplazamiento finales. El valor aconsejable es entre 2 y 3. 

C.-Momentos Mínimos. En las vigas también es posible cubrir un momento mínimo que sea una fracción del 
supuesto isostático pl2/8. Este momento mínimo se puede definir tanto para momentos negativos como 
para positivos con la forma pl2/x, siendo x un número entero mayor que 8. El valor por defecto es 0, es 
decir, no se aplican. 
Se recomienda colocar, al menos, una armadura capaz de resistir un momento pl2/32 en negativos, y un 
momento pl2/20 en positivos. Es posible hacer estas consideraciones de momentos mínimos para toda la 
estructura o sólo para parte de ella, y pueden ser diferentes para cada viga. Cada norma suele indicar 
unos valores mínimos. 
Análogamente se pueden definir unos momentos mínimos en forjados unidireccionales por paños de 
viguetas y para placas aligeradas. Se pueden definir para toda la obra o para paños individuales y/o 
valores diferentes. Un valor de 1/2 del momento isostático (= pl2/16 para carga uniforme) es razonable 
para positivos y negativos. 
Las envolventes de momentos quedarán desplazadas, de forma que cumplan con dichos momentos 
mínimos, aplicándose posteriormente la redistribución de negativos considerada. 
El valor equivalente de la carga lineal aplicada es: 

l
VVp di +=  

Si se ha considerado un momento mínimo (+) =  se ha de verificar que: 

8
plM

2

v ≥  
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Fig 12     

Recuerde que estas consideraciones funcionan correctamente con cargas lineales y de forma aproximada 
si existen cargas puntuales. 
D.-Otras Opciones. Enumeraremos a continuación las opciones no citadas y que, por supuesto, influyen y 
personalizan los cálculos. 
Pilares 

� Disposición de barras verticales (longitudes máximas, unión de tramos cortos, solapes intermedios) 
� No cortar esperas en el último tramo (en cabeza), doblarlas. 
� Reducción de la longitud de anclaje en pilares 
� Criterios de simetría de armaduras en las caras 
� Criterios de continuidad de barras 
� Recubrimiento geométrico 
� Disposición de perfiles metálicos 
� Transiciones por cambio de dimensiones 
� Redondeo de longitud de barras 
♦ Tramado de pilares y pantallas 
♦ Solapar en la zona central del tramo. En las zonas sísmicas, se traslada el solape de barras a la zona central 

del tramo, alejada de la zona de máximos esfuerzos que es conveniente activar con sismos elevados. 
♦ Solapes en muros y pantallas. Verifica que la armadura en el solape está a tracción o compresión, aplicando un 

coeficiente amplificación de la longitud de solape, en función de la separación de barras. 
♦ Factor de cumplimiento exigido en muros y pantallas. El armado de un tramo de muro o pantalla puede presentar 

tensiones de pico que penalizan el armado si se pretende que cumpla al 100%. Con esta opción, se permite un % 
menor de cumplimiento, o la comprobación de un armado dado. 

Vigas 
� Negativos simétricos en vigas de un tramo 
� Porcentaje de diferencia para simetría de negativos 
� Criterio de disposición de patillas 
� Patillas en extremo de alineación 
� Longitud mínima de estribos de refuerzo a colocar 
� Simetría en armadura de estribos 
♦ Estribos de distinto diámetro en una viga 
♦ Disposición de estribado múltiple 
♦ Longitud de anclaje en cierre de estribos 
♦ Doblar en ‘U’ las patillas 
♦ Disposición de estribado múltiple 
♦ Armado de viga prefabricada 
♦ Estribado de vigas pretensadas 
♦ Despiece de armado de vigas con sismo 

♦ Recubrimientos geométricos (superior, inferior y lateral) 
♦ Recubrimientos geométricos (superior, inferior y lateral) en vigas de cimentación 
� Características de vigas prefabricadas armadas 
�� Características de vigas prefabricadas pretensadas 
� Valoración de Errores 
� Numeración de Pórticos 
� Numeración de Vigas 
♦ Consideración de la armadura de montaje 
♦ Unir armadura de montaje en vuelos 
�� Envolvente de cortantes (ley continua o discontinua) 
�� Armado de cortantes (colocación de armadura de piel, sección de comprobación del cortante) 
�� Selección de estribado 
�� Coeficientes de fluencia - flecha activa 
♦ Coeficientes de fluencia de flecha total a plazo infinito 
�� Fisuración 
♦ Limitación de la fisuración por cortante (sólo EHE) 
♦ Limitación de la fisuración por torsión (sólo EHE) 

Forjados de losa maciza y reticulares 
�� Cuantías mínimas en negativos de forjados unidireccionales 
�� Longitudes mínimas de negativos en forjados unidireccionales 
� Armado de losas y reticulares: 
� Cuantías mínimas 
� Reducción de cuantía mecánica 
� Armado por torsión 
� Longitudes mínimas de refuerzo 
� Recubrimiento mecánico en losas 
� Recubrimiento mecánico en reticulares 
� Detallar armadura base en planos (desactivada por defecto). No se detalla, y no se dibuja ni se mide al estar 

desactivada. 
♦ Redondeo de longitud de barras 
♦ Patillas constructivas en losas 
♦ Criterios de ordenación y numeración en losas 
♦ Armado de losas rectangulares 

Generales 
�� Opciones generales de dibujo 
�� Longitud máxima de corte de una barra 
�� Mermas de acero en medición 
♦ Cuantías mínimas en negativos de forjados unidireccionales 
♦ Cuantías mínimas en negativos de placas aligeradas 
♦ Armado en forjados unidireccionales 
♦ Armado en placas aligeradas 
♦ Momentos mínimos a cubrir con armadura en forjados y vigas 
♦ Armado de jácenas (vigas) 
♦ Coeficiente reductor de la rigidez a flexión en forjados unidireccionales 
♦ Consideración del armado a torsión en vigas 
♦ Coeficientes reductores de la rigidez a torsión 
♦ Opciones para vigas metálicas 
♦ Límites de flecha en vigas 
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♦ Límites de flecha en placas aligeradas 

Dibujo 
�� La configuración de capas, tamaños de textos y grosores de pluma son definibles en los planos. 

Existen opciones que se graban y conservan con la obra (�). Otras son de carácter general (���, de forma que si se ha 
variado alguna de éstas y se repite un cálculo, es posible que los resultados difieran. 

Estructuras metálicas 
Pandeo lateral 
Se considera de acuerdo a la norma EA-95. 

Abolladura del alma 
Se considera de acuerdo a la norma EA-95. 

Método de cálculo de acciones horizontales 
1. Viento. Para cada norma, la forma de cálculo de la presión de forma automática, necesita la definición de 
una serie de datos que puede consultar en el apéndice de normativas de aplicación del manual. 

A.-Norma NTE. Para la obtención de la carga de viento se considera lo indicado en la norma española N.T.E. Cargas de 
viento. Basta para ello definir la zona eólica y la situación topográfica. 
Genera de forma automática las cargas horizontales en cada planta, de acuerdo con la norma seleccionada, en dos 
direcciones ortogonales X, Y, o en una sola, y en ambos sentidos (+X, -X, +Y, -Y). Se puede definir un coeficiente de 
cargas para cada dirección y sentido de actuación del viento, que multiplica a la presión total del Viento. Si un edificio 
esta aislado, actuará la presión en la cara de barlovento, y la succión en la de sotavento. Se suele estimar que la 
presión es 2/3=0.66 y la succión 1/3=0.33 de la presión total, luego para el edificio aislado el coeficiente de cargas es 
1 (2/3+1/3=1) para cada dirección. Si es un edificio adosado o de medianería en X a la izquierda, que protege de la 
acción del Viento en alguna dirección, se puede tener en cuenta mediante los coeficientes de cargas, poniendo en 
+X=0.33 ya que sólo hay succión a sotavento, y –X=0.66 ya que sólo hay presión a barlovento. 

    
Fig 13 

Se define como ancho de banda a la longitud de fachada perpendicular a la dirección del Viento. Puede ser diferente 
en cada planta, y se define por plantas. Cuando el Viento actúa en la dirección X, se debe dar el ancho de banda y 
(A.Y), y cuando actúa en Y, ancho de banda x (A.X). 
Cuando en una misma planta hay zonas independientes, se hace un reparto de la carga total proporcional al ancho de 
cada zona respecto al ancho total B definido para esa planta 
(Fig 14). 
Siendo B el ancho de banda definido cuando el Viento actúa en la dirección Y, los valores b1 y b2 son calculados 
geométricamente por CYPECAD en función de las coordenadas de los pilares extremos de cada zona. Por tanto, los 
anchos de banda que se aplicarán en cada zona serán: 

B
bb

bBB
bb

bB
21

2
2

21

1
1 ⋅

+
=⋅

+
=

 

Fig 14    

Conocido el ancho de banda de una planta, y las alturas de la planta superior e inferior a la planta, si se multiplican 
la semisuma de las alturas por el ancho de banda se obtiene la superficie expuesta al Viento en esa planta, que 
multiplicada a su vez por la presión total calculada a esa altura y por el coeficiente de cargas, obtendríamos la carga 
de Viento en esa planta y en esa dirección. 

2. Sismo. 
B.-Cálculo Dinámico. Análisis Modal Espectral. El método de análisis dinámico que considera el programa como general es el 
"análisis modal espectral", para el cual será necesario definir: 

� Aceleración de cálculo respecto de g (aceleración de la gravedad)=ac  
� Ductilidad de la estructura = � 
� Número de modos a calcular 
� Coeficiente cuasi-permanente de sobrecarga = A 
� Espectro de aceleraciones de cálculo 

Daremos estos datos y la selección del espectro correspondiente de cálculo, que se puede elegir de la biblioteca por 
defecto que se suministra con el programa, o definida por el usuario. La definición de cada espectro se realiza por 
coordenadas (X: periodo T; Y: Ordenada espectral � (T)) pudiendo ver la forma de la gráfica generada. Para la 
definición del espectro normalizado de respuesta elástica, el usuario debe conocer los factores que influyen para su 
correcta definición (tipo de sismo, tipo de terreno, amortiguamiento, etc.), factores que deben estar incluidos en la 
ordenada espectral, también llamado factor de amplificación, y referidos al periodo T. 
Cuando en una edificación se especifica cualquier tipo de hipótesis sísmica dinámica el programa realiza, además del 
cálculo estático normal, un análisis modal espectral de la estructura. Los espectros de diseño dependerán de la norma 
sismorresistente y de los parámetros de la misma seleccionados. En el caso de la opción de análisis modal espectral, 
el usuario indica directamente el espectro de diseño. 
Para efectuar el análisis dinámico, el programa crea, para cada elemento de la estructura, la matriz de masas y la 
rigidez. La matriz de masas se crea a partir de la hipótesis de peso propio y de las correspondientes sobrecargas 
multiplicadas por el coeficiente de cuasi-permanencia. CYPECAD trabaja con matrices de masas concentradas, que 
resultan ser diagonales. 
El siguiente paso consiste en la condensación (simultánea con el ensamblaje de los elementos) de las matrices de 
rigidez y masas completas de la estructura, para obtener otras reducidas y que únicamente contienen los grados de 
libertad dinámicos, sobre los que se hará la descomposición modal. El programa efectúa una condensación estática y 
dinámica, haciéndose esta última por el método simplificado clásico, en el cual se supone que sólo a través de los 
grados de libertad dinámicos aparecerán fuerzas de inercia. 
Los grados de libertad dinámicos con que se trabaja son tres por cada planta del edificio: dos traslaciones sobre el 
plano horizontal, y la correspondiente rotación sobre dicho plano. Este modelo simplificado responde al recomendado 
por la gran mayoría de normas sismorresistentes. 
En este punto del cálculo, ya se tiene una matriz de rigidez y otra de masas, ambas reducidas, y con el mismo número 
de filas/columnas, representando cada una de ellas uno de los grados de libertad dinámicos anteriormente descritos. El 
siguiente paso es la descomposición modal, que el programa resuelve mediante un método iterativo, y cuyo resultado 
son los autovalores y autovectores correspondientes a la diagonalización de la matriz de rigidez con las masas. 
El sistema de ecuaciones a resolver es el siguiente: 

K: matriz de rigidez 
M: matriz de masas 

[ ] 0.0MK 2 =⋅ω−  (determinante nulo) 
ω2: autovalores del sistema 
ω: frecuencias naturales propias del sistema dinámico 

[ ] [ ] [ ]0.0MK 2 =φ⋅⋅ω−  (sistema homogéneo indeterminado) 
φ: autovectores del sistema o modos de vibración condensados 

De la primera ecuación, se pueden obtener un número máximo de soluciones (valores de ω), igual al número de grados 
de libertad dinámicos asumidos, y para cada una de estas soluciones (autovalores) se obtiene el correspondiente 
autovector (modo de vibración). Sin embargo, rara vez es necesario obtener el número máximo de soluciones del 
sistema, y se calculan sólo las más representativas, en el número indicado por el usuario como número de modos de 
vibración que intervienen en el análisis. Al indicar dicho número, el programa selecciona las soluciones más 
representativas del sistema, que son las que más masa desplazan, y corresponden a las frecuencias naturales de 
vibración mayores. 
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La obtención de los modos de vibración condensados (también llamados vectores de coeficientes de forma), es la 
resolución de un sistema lineal de ecuaciones homogéneo (el vector de términos independientes es nulo), e 
indeterminado (ω2 se ha calculado para que el determinante de la matriz de coeficientes sea nulo). Por tanto, dicho 
vector representa una dirección o modo de deformación, y no valores concretos de las soluciones. 

A partir de los modos de vibración, el programa obtiene los coeficientes de participación para cada dirección (τi) de la 
forma siguiente: 

[ ] [ ] [ ]
[ ]

[ ] [ ] scalculado modos nº,...,1i,MJM iT
i

T
ii =φ⋅⋅

φ
⋅⋅φ=τ  

Donde [J] es un vector que indica la dirección de actuación del sismo. Por ejemplo, para sismo en dirección x: 

[ ] [ ]100...100100100J =
 

Una vez obtenidas las frecuencias naturales de vibración, se entra en el espectro de diseño seleccionado, con los 
parámetros de ductilidad, amortiguamiento, etc., y se obtiene la aceleración de diseño para cada modo de vibración, y 
cada grado de libertad dinámico. El cálculo de estos valores se hace de la siguiente forma: 

ciiijij aa ⋅τ⋅φ=  
i: cada modo de vibración 
j: cada grado de libertad dinámico 
a

ci
: aceleración de cálculo para el modo de vibración i 

μ

⋅α
=

g
a)T(

a

c
i

ci  

Los desplazamientos máximos de la estructura, para cada modo de vibración i y grado de libertad j de acuerdo al 
modelo lineal equivalente, se obtienen como sigue: 

2
i

ij
ij

a
u

ω
=  

Por tanto, para cada grado de libertad dinámico, se obtiene un valor del desplazamiento máximo en cada modo de 
vibración. Esto equivale a un problema de desplazamientos impuestos, que se resuelve para los demás grados de 
libertad (no dinámicos), mediante la expansión modal, o sustitución 'hacia atrás' de los grados de libertad previamente 
condensados. 
Se obtiene, finalmente, una distribución de desplazamientos y esfuerzos sobre toda la estructura, para cada modo de 
vibración y para cada hipótesis dinámica, con lo que se finaliza el análisis modal espectral propiamente dicho. 
Para la superposición modal, mediante la que se obtienen los valores máximos de un esfuerzo, desplazamiento, etc., en 
una hipótesis dinámica dada, el programa usa el método CQC, en el cual se calcula un coeficiente de acoplamiento modal 
dependiente de la relación entre los periodos de vibración de los modos a combinar. La formulación de dicho método es 
la siguiente: 

∑∑ ρ=
j

jiij
i

xxx  

)r1(r4)r1()r1(
r8

22

232

ij
+ζ+−+

ξ
=ρ  

en donde 
j

i

T
T:r  

ζ: razón de amortiguamiento, uniforme para todos los modos de vibración, y de valor 0.05 
x: esfuerzo o desplazamiento resultante 
x

i
, x

j
: esfuerzos o desplazamientos correspondientes a los modos a combinar 

Para los casos en los cuales se requiere la evaluación de esfuerzos máximos concomitantes, CYPECAD hace una 
superposición lineal de los distintos modos de vibración, de forma que para una hipótesis dinámica dada, se obtienen en 
realidad n conjuntos de esfuerzos, donde n es el número de esfuerzos concomitantes que se necesitan. Por ejemplo, si 
se está calculando el dimensionamiento de pilares de hormigón, se trabaja con tres esfuerzos simultáneamente: axil, 
flector en el plano xy y flector en el plano xz. En este caso, al solicitar la combinatoria con una hipótesis dinámica, el 
programa suministrará para cada combinación que la incluya tres combinaciones distintas: una para el axil máximo, otra 
para el flector en el plano xy máximo, y otra para el flector en el plano xz máximo. Además, las distintas 
combinaciones creadas se multiplican por +/-1, ya que el sismo puede actuar en cualquiera de los dos sentidos. 

Los efectos de segundo orden se pueden considerar si se desea, activando dicha consideración de forma potestativa 
por el usuario, ya que el programa no lo hace de forma automática. 
Se puede consultar realizado el cálculo para cada modo, el periodo, el coeficiente de participación en cada dirección de 
cálculo X, Y, y lo que se denomina coeficiente sísmico, que es el espectro de desplazamientos obtenido como Sd: 

μω

α
= 2d

)T(S
 

α (T): ordenada espectral 
ω: frecuencia angular = 2π/T 
μ: ductilidad 

C.-Efectos de la torsión. Cuando se realiza un cálculo dinámico, se obtiene el momento y el cortante total debido a la 
acción sísmica sobre el edificio. Dividiendo ambos, se obtiene la excentricidad respecto al centro de masas. Dependiendo 
de la normativa de acciones sísmicas de cada país seleccionada, se compara con la excentricidad mínima que especifica 
dicha normativa, y si fuera menor, se amplifica el modo rotacional o de giro, de tal manera que al menos se obtenga 
dicha excentricidad mínima. 
Esto es importante sobre todo en estructuras simétricas. 

D.-Cortante Basal. Cuando el cortante basal obtenido por la acción sísmica dinámica sea inferior al 80% del cortante 
basal estático, se amplificará en dicha proporción para que no sea menor. 

Según la Norma NCSE-02. Se ha implementado la aplicación de la norma NCSE-02 de acuerdo al procedimiento 
de "análisis modal espectral", según se ha indicado en el método general anteriormente. 
Para ello se deben indicar los siguientes datos: 

� Término municipal (se obtiene de una tabla la aceleración sísmica básica ab y el coeficiente de contribución). 
� Acción sísmica en las direcciones X, Y. 
� Coeficiente de riesgo. 
� Amortiguamiento � en porcentaje respecto al crítico, calculando el valor de �. 
� Coeficiente de suelo C, según el tipo de terreno, obteniéndose el espectro correspondiente según la norma. 
� Parte de sobrecarga a considerar. 
� Número de modos a considerar. Se recomienda de forma orientativa dar 3 por número de plantas hasta un máximo 

de 30, siendo lo habitual no considerar más de 6 modos, aunque lo más sensato es consultar después del cálculo 
el listado de coeficientes de participación, y comprobar el porcentaje de masas movilizadas en cada dirección, 
verificando que corresponde a un valor alto. Puede incluso ocurrir que haya considerado un número excesivo de 
modos que no contribuyan de forma significativa, por lo que se pueden no considerar y si se recalcula reducir 
tiempos de proceso. 

� Recuerde que el modelo considerado supone la adopción de 3 grados de libertad por planta, suponiendo en ésta 
los movimientos de sólido rígido en su plano: dos traslaciones X, Y, además de una rotación alrededor del eje Z. 
No se consideran modos de vibración verticales. 

� Ductilidad. 

Criterios de armado a aplicar por ductilidad (para aplicar las prescripciones indicadas  en la norma, según 
sea la ductilidad alta o muy alta). 
Obtenidos los periodos de cada  modo considerado se determinan los desplazamientos para cada modo. 
Las solicitaciones se obtendrán aplicando la regla del valor cuadrático ponderado de los modos 
considerados de acuerdo a lo indicado en la memoria de cálculo.  
Podemos consultar los valores de los esfuerzos modales en cada dirección en pilares y pantallas, así 
como en los nudos de losas y reticulares. En las vigas podemos consultar las envolventes. 
Prescripciones incluidas en el diseño de armaduras: 
A.-Vigas 

� La longitud neta de anclaje de la armadura longitudinal en extremos se aumenta un 15%. 
� La armadura de refuerzo superior y la inferior pasante que llega a un nudo tiene una longitud mínima de anclaje 

no menor que 1.5 veces el canto de la viga. 
� Si la aceleración de cálculo a c � 0.16 g: 

- La armadura de montaje e inferior pasante mínima será 2 � 16. 
- En extremos la armadura dispuesta en una cara será al menos el  50% de la opuesta calculada. 



                                                         

                                                                                              15 

- La cuantía de estribos se aumenta un 25% en una zona de dos veces el canto junto a cada cara de apoyo. 
La separación será menor o igual a 10 cm. 

� Para estructuras de ductilidad alta: estribos a menor separación en dos veces el canto junto a la cara de apoyo. 

s � 

8 · diámetro barra menor comprimida 

24 veces el diámetro del estribo 

1/4 del canto 

20 cm 

� Para estructuras de ductilidad muy alta: 
- armadura mínima superior e inferior � 3.08 cm2 (� 2 � 14) 

estribos a menor separación en dos veces el canto junto a la cara de apoyo. 

s � 
6 · diámetro barra menor comprimida 

1/4 del canto 

15 cm 

B.-Pilares 
Si la aceleración de cálculo a c � 0.16 g: 

� Se debe seleccionar una tabla de armado preparada para cumplir mínimo 3 barras por cara y separación máxima 
15 cm. 

� La cuantía mínima se aumenta en un 25 %. 
� Opcionalmente se selecciona la colocación de estribos en el nudo, y más apretados en cabeza y pie de pilar. 

Dimensionado de secciones 
Comprobación y Dimensionado de Elementos 
Para el dimensionado de las secciones de hormigón armado en estados límites últimos se emplean el 
método de la parábola-rectángulo y el diagrama rectangular, con los diagramas tensión-deformación del 
hormigón y para cada tipo de acero, de acuerdo con la normativa vigente (ver apéndice). 
Se utilizan los límites exigidos por las cuantías mínimas y máximas indicadas por las normas, tanto 
geométricas como mecánicas, así como las disposiciones indicadas referentes a número mínimo de 
redondos, diámetros mínimos y separaciones mínimas y máximas. Dichos límites se pueden consultar y 
modificar por pantalla en Opciones. Otros se encuentran grabados en ficheros internos. 

Vigas 
Armadura Longitudinal por Flexión. La armadura se determina efectuando un cálculo a flexión simple en, al 
menos, 14 puntos de cada tramo de viga, delimitado por los elementos que contacta, ya sean viguetas, 
losas macizas o reticulares. En cada punto, y a partir de las envolventes de momentos flectores, se 
determina la armadura necesaria tanto superior como inferior (de tracción y compresión según el signo 
de los momentos) y se comprueba con los valores mínimos geométricos y mecánicos de la norma, tomando 
el valor mayor. Se determina para las dos envolventes, sísmicas y no sísmicas, y se coloca la mayor 
cuantía obtenida en ambos. 

Armadura inferior. Conocida el área necesaria por cálculo en todos los puntos calculados, se busca en la tabla de 
armado de positivos la secuencia de armadura inmediata superior a la necesaria. Se pueden disponer armaduras hasta 
con tres longitudes de corte. Las tablas de armado están definidas para el ancho y el canto especificado en las 
mismas. 
Las tablas de armado se desglosan en 3 sumandos. Cada uno de ellos puede ser de diferente diámetro. El 1er sumando 
es armadura pasante entre apoyos, anclada de forma constructiva. Es decir, el eje de apoyo  pasa hasta la cara 
opuesta menos 3 centímetros, excepto si, por necesidades de cálculo (porque los positivos estén próximos o lleguen al 
apoyo o por necesitar armadura de compresión en apoyos),  fuera preciso anclar la longitud reducida de anclaje a 
partir del eje. Las tablas de armado por defecto proporcionan un armado pasante (1er sumando) cuya cuantía siempre 
es superior a un tercio o a un cuarto de la armadura total en las tablas de armado por defecto del programa. Si se 
modifican las tablas, hay que procurar conservar dicha proporción, quedando a juicio del usuario tales modificaciones. 

El 2º y 3er sumando pueden ser de menor longitud, siempre simétrico, cumpliendo unas longitudes mínimas en 
porcentajes (d y e en el dibujo) de la luz del vano especificado en Opciones. 

Fig 16     

c: dimensión de apoyo 
r: recubrimiento = 3 cm en general 
l b,net: longitud de anclaje reducida 
NOTA: El 1er sumando siempre pasa 10 diámetros medidos a partir de la cara de apoyo 

Cuando no se encuentre en las tablas de armado una combinación de armados que cubra lo necesario para las 
dimensiones de la viga, se colocarán diámetros � 25.  El programa emitirá el mensaje ARMADURA INFERIOR FUERA DE 
TABLA. 

Armadura superior. Se distinguen dos clases de armadura superior: 
� Refuerzo superior (en vigas normales, inferior en vigas de cimentación): Conocida el área necesaria por cálculo en 

todos los puntos calculados, se busca en la tabla de armado de negativos la secuencia de armadura inmediata 
superior a la necesaria. Se pueden disponer armaduras hasta con tres grupos de  longitudes de corte distintas, 
que en opciones de armado de vigas se puede definir un mínimo en % de la luz, para cada grupo. Las tablas de 
armado están definidas para el ancho y el canto especificado en las mismas. Las tablas de armado se desglosan 
en 3 sumandos. Cada uno de ellos puede ser de diferente diámetro. 

� Montaje: Continua o Porta-estribos: La armadura de montaje continua se utiliza cuando se construye en taller la 
ferralla de las vigas de apoyo a apoyo, conjuntamente con la armadura positiva y los estribos, a falta de colocar 
en obra el refuerzo superior (o inferior en vigas de cimentación) en apoyos. De forma opcional, se puede 
considerar o no, colaborante a efectos de armadura superior. Cuando sea necesaria armadura de compresión 
superior, se convierte siempre en colaborante. El anclaje de esta armadura de montaje es opcional, en patilla o 
prolongación recta, a partir de su terminación o del eje, y que se muestra claramente en el diálogo de opciones.  

- En secciones en T, se coloca una armadura adicional para sujetar los extremos de los estribos de la cabeza 
de la T. 

- La armadura de montaje porta-estribos se utiliza para el montaje in situ de la ferralla, colocándose entre 
los extremos de los refuerzos superiores, utilizando barras  de pequeño diámetro y un solape constructivo 
con los refuerzos, siendo necesario para tener una armadura que al menos sujete los estribos. Puede 
también ser utilizable en zonas sísmicas en las que se desea alejar los solapes de los nudos. Es muy 
conveniente consultarla y elegir la que habitualmente se utilice. 

Cuando no se encuentre  en las tablas de armado alguno que cumpla, se colocará el número necesario de barras de 
diámetro 25. El programa emitirá el mensaje FUERA DE TABLA, ya sea montaje o refuerzo. 

Otras consideraciones en el armado longitudinal. Dentro de la zona de apoyo del soporte o pilar se considera una 
variación lineal  del canto de la viga (1/3), lo cual conduce a una reducción de la armadura necesaria, que 
será la mayor  obtenida entre las caras de borde del soporte, no teniendo que coincidir con el eje del 
apoyo, siendo lo más normal próxima o en el borde de apoyo. 

Fig 17    

En cuanto a las pantallas y muros,  dependiendo del ancho del lado al que acomete la viga, se calcula 
una longitud o luz de cálculo igual a la menor de: 

� la distancia entre ejes de pantallas (o punto medio del eje de viga cortado) 
� la luz libre (entre caras) más dos veces el canto 
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Con este criterio se obtienen las envolventes dentro de la pantalla y se obtiene la longitud de corte de 
las armaduras, que no superarán la luz de cálculo más dos cantos. 
Si es necesaria la armadura de piel, lo cual se define en opciones debido al canto de la viga, se 
dispondrá en las caras laterales con el diámetro y separación mínima definida, de acuerdo a la norma y 
lo indicado en las opciones. 
Armadura Longitudinal por Torsión. Conocida la armadura longitudinal por flexión, se calcula la armadura 
necesaria por torsión, de acuerdo a la norma, en cada sección. Si la armadura real colocada en esquinas 
es capaz de absorber ese incremento respecto a la necesaria por flexión, cumplirá. En caso contrario, 
será preciso aumentar la armadura longitudinal y una armadura adicional en las caras laterales, como si 
de armadura de piel se tratara. 
La comprobación de compresión oblicua por torsión y cortante se efectúa a un canto útil del borde de 
apoyo de acuerdo a la formulación de cada norma. 
Corte de las Armaduras Longitudinales. Una vez conocida la envolvente de capacidades necesarias en cada 
sección, superior e inferior, se determina para cada punto una ley desplazada un canto útil más la 
longitud neta reducida (= longitud de anclaje · área necesaria/área real) en función de su posición (II = mala adherencia, I= 
buena adherencia), determinándose la longitud máxima en su zona para cada uno de los grupos de armado 
dispuesto en la dirección desfavorable o decreciente de los esfuerzos. De forma opcional estas 
longitudes se ajustan a unos mínimos definidos en función de un porcentaje de la luz y en múltiplos de 5 
cm. En los extremos, se ancla la armadura de acuerdo a su terminación en patilla, calculando la rama 
vertical necesaria, colocando un mínimo si así se indica en las opciones. En apoyos intermedios se ancla 
la armadura de positivos a cada lado a partir del eje de apoyo, además de un mínimo de diez diámetros 
medidos desde la cara del soporte (Fig 16). 
Cuando se genera la longitud máxima de barras, se cortan y se solapan las barras con un valor doble de 
la longitud de anclaje. 
Con sismo, existe una opción en la que se ancla y solapa la armadura fuera de la zona confinada junto a 
los apoyos. 
Armadura Transversal (Estribos). Para el dimensionado a esfuerzo cortante se efectúa la comprobación a 
compresión oblicua realizada en el borde de apoyo directo, y el dimensionado de los estribos a partir del 
borde de apoyo mencionado o de forma opcional a una distancia en porcentajes del canto útil, del borde 
de apoyo (Fig 18). En cuanto al estribado, o refuerzo a cortante, es posible seleccionar los diámetros 
mínimos y separaciones en función de las dimensiones de la viga, así como simetría en la disposición de 
los mismos y empleo de distintos calibres según la zona de la viga. Se pueden definir estribos simples( 
que es siempre el perimetral de la sección), dobles, triples, así como ramas verticales. También se 
pueden disponer los estribos y ramas juntos, hasta dos y tres en la misma sección. 
Existen unas tablas definibles por el usuario y en las que se puede observar que es posible utilizar 
estribos y ramas, tal como se ha comentado. 

Fig 18     

Se determina en primer lugar el estribado mínimo según la norma, en función de la sección de la viga y 
la tabla de armados, comprobando la longitud que puede cubrir con la envolvente de esfuerzos cortantes 
en la zona central. 
En las zonas laterales, a izquierda y derecha, se determina el estribado necesario hasta los apoyos y se 
colocan en su longitud necesaria más medio canto útil. Se comprueba que dichas longitudes sean mayores 
que los mínimos indicados en Opciones. 

Por último, y si existe torsión, se calcula la armadura transversal necesaria por torsión, estableciendo 
los mínimos según la norma (separación mínima, estribos cerrados) y se adiciona a la obtenida por 
cortante, dando como resultado final un estribado cuyos diámetros, separaciones y longitud de colocación 
cubre la suma de los dos efectos. En este último caso se realiza la comprobación conjunta (compresión 
oblicua) de tensiones tangenciales de cortante más torsión. 
Se comprueba que la separación de estribos cumpla lo especificado en la norma cuando la armadura 
longitudinal esté comprimida, lo cual afecta tanto al diámetro como a la separación máxima, en función de 
la armadura longitudinal comprimida. 
Pilares apeados. Cargas próximas a los apoyos. Vigas de gran canto y vigas anchas. En el caso 
particular de pilares apeados (sin vinculación exterior) en vigas, se dimensionan los estribos verticales 
con el valor del cortante en el borde de apoyo en ese tramo. Es importante recordar que, en el caso 
particular de pilares apeados o cargas puntuales próximos a los apoyos, es decir,  a una distancia menor 
o igual a un canto útil, se produce una transmisión de la carga por bielas inclinadas de compresión y 
tracción que necesita armadura horizontal, en las mismas condiciones que en una ménsula corta, cuyos 
criterios de dimensionado no están contemplados en el programa. En este caso se debe realizar una 
comprobación y armado manual del tramo o tramos en los que esto ocurra, de acuerdo a lo que indique 
la norma para esos casos, además de complementar los dibujos de planos de vigas con los detalles 
adicionales correspondientes. También se puede resolver con barras inclinadas. 

 
Fig  19 

Dada la importancia que posee este tipo de apoyo y la fragilidad que presenta, ES FUNDAMENTAL 
extremar el control del mismo, tanto en su diseño como en su ejecución. 
Se deben revisar los arranques de los pilares apeados, comprobando sus condiciones de anclaje en la 
viga. Se recomienda reducir en lo posible el coeficiente de empotramiento en el pie del pilar en su primer 
tramo de arranque, para evitar diámetros grandes que conducen a longitudes de anclaje del arranque 
altas. 
Recuerde que, cuando se tienen tramos cortos o vigas de canto elevado, se puede dar la condición de 
que la luz sea menor que dos veces el canto, en cuyo caso se está ante una viga de gran canto o viga-
pared, cuyos criterios de dimensionado no están contemplados en el programa. En este caso se debe 
realizar una comprobación y armado manual del tramo o tramos en los que esto ocurra. 
También puede suceder que en algún tramo de viga, el ancho sea superior a dos veces su luz. En este 
caso, esta viga ancha realmente no es una viga o elemento lineal, sino que es un elemento plano 
bidimensional o losa, con lo que conviene revisar la discretización e introducirla como losa en lugar de 
hacerlo como viga, ya que los criterios de dimensionado son diferentes. 
Por último, recuerde que en vigas planas en las que,  por su ancho, se sobrepasa el ancho del apoyo en 
más de un canto, se debe hacer una comprobación manual a punzonamiento así como una verificación de 
los estribos en el apoyo, reforzando con armadura transversal, si fuera preciso. 
Si existen cargas colgadas aplicadas por debajo de la fibra neutra de la sección, o cargas puntuales de 
vigas apoyadas en otras vigas, se deberá adicionar manualmente la armadura necesaria para suspender 
dichas cargas, ya que el programa no lo realiza. 
Comprobación de la fisuración en vigas. De forma opcional, se puede establecer un límite del ancho de fisura. La 
formulación utilizada corresponde al Código Modelo CEB-FIP. La anchura característica se calcula como: 
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donde 
c: Recubrimiento de la armadura de tracción 
s: Separación entre barras. Si s > 15 d, s = 15� 
K

1
: 0.4 (barras corrugadas) 

K
2
: 0.125 (flexión simple) 

A
s
: Área total de las barras en el área eficaz 

Ac, eficaz
: Área eficaz que envuelve a las armaduras, en una altura de 1/4 de la altura de la viga. 

�
s
: Tensión de servicio de la armadura 

�
sr
: Tensión de la armadura en el momento de la fisuración 

E
s
: Módulo de elasticidad del acero 

K
3
: 0.5 

Esta formulación se aplica en general, excepto para la norma NB-1 y Eurocódigo 2 que tienen su 
formulación específica. Si se activa esta comprobación y no se cumple, se alargan las barras o aumenta 
la cuantía para cumplir, emitiendo un mensaje de aviso (no es un error) en los errores de vigas. 
 

Vigas Inclinadas 
Se dimensionan dichos elementos a flexión compuesta a partir de las envolventes de momentos flectores 
y axiles, así como el estribado a cortante (en el plano vertical que contiene a la viga). Es un cálculo en 
flexo-compresión recta, por lo que no se contemplan esfuerzos en el plano horizontal, que si existen se 
deben armar manualmente. 
La armadura superior e inferior longitudinal indicada es la máxima o envolvente de todas las secciones 
calculadas a lo largo de dicha viga inclinada. Para este tipo de viga se dibuja la armadura en planos y se 
puede solamente consultar por pantalla. El proyectista debe realizar un despiece aparte de sus 
armaduras para los encuentros de los nudos extremos. 
La envolvente de dichos esfuerzos se puede listar si desea realizar cortes de barras y un estudio de 
los nudos de unión. 

Vigas Metálicas 
Se dimensionan de acuerdo a la norma correspondiente y al tipo de acero. 
Se propone dentro de la serie el perfil óptimo. 
Se dimensionan a flexión simple, ya que no se considera el axil. 
De forma opcional se comprueba el pandeo lateral. 
Se aplica como criterio del dimensionado los límites de flecha y la abolladura. El coeficiente de 
aprovechamiento se expresa en % respecto a los límites de tensión y de flecha. 

Pilares, Pantallas y muros de hormigón armado 
Pilares. El dimensionado de pilares de hormigón se realiza en flexión-compresión esviada. A partir de la 
tabla de armado seleccionada para la obra, se comprueban de forma secuencial creciente de cuantía los 
armados definidos, que pueden ser simétricos a dos caras, a cuatro o en un porcentaje de diferencia, se 
comprueba si todas las combinaciones posibles cumplen dicho armado en función de los esfuerzos. Se 
establece la compatibilidad de esfuerzos y deformaciones y se comprueba que con dicho armado no se 
superan las tensiones del hormigón y del acero ni sus límites de deformación, ya que la posición de las 
armaduras es conocida por la tabla. 
Se considera la excentricidad mínima o accidental, así como la excentricidad adicional de pandeo según la 
norma, limitando el valor de la esbeltez mecánica �, de acuerdo a lo indicado en la norma. Dado que las 
fórmulas aplicadas tienen su campo de aplicación limitado por la esbeltez, si se supera, la sección es 

insuficiente (aunque el usuario puede introducir una armadura de forma manual) dando un mensaje de 
Esbeltez excesiva (Ee). 
En un archivo oculto, y para cada norma, se definen los límites o cuantías mínimas y máximas, tanto 
geométricas como mecánicas, que, de forma obligada, se cumplirá en el dimensionado de la armadura. Si 
algún armado no cumple y se rebasan los límites máximos, se indicará en el listado y por pantalla el 
mensaje de Cuantía excesiva (Ce).  
En este caso hay que aumentar la sección de hormigón. Si no se encuentra un armado en las tablas que 
verifique para los esfuerzos de cálculo, se buscará un armado calculado por el programa, hasta que en 
las caras no quepa la armadura en una capa,  en cuyo caso se emite el mensaje: ARMADO MANUAL. Se 
deben aumentar en la tabla los tipos de armado y volver a calcular el pilar, para lo cual se puede 
rearmar sólo los pilares sin recalcular la obra completa. También se puede aumentar la sección y 
automáticamente se recalcula la sección. 
Recuerde que, si las modificaciones de dimensión son grandes, es MUY CONVENIENTE volver a calcular la 
obra por completo, a causa de las variaciones de rigideces. Los diámetros y separaciones de estribos se 
realizan de acuerdo con la norma por defecto, con unas tipologías predefinidas en las tablas de armado 
modificables por el usuario, y siempre con separaciones y diámetros en función de la armadura 
longitudinal que son igualmente modificables. 
Existen unas tablas de armado en las que en función de la armadura vertical, se pueden definir 
diferentes configuraciones de estribado y ramas de atado en función de las dimensiones transversales, 
pudiendo seleccionarse diferentes tablas según la obra. Si una sección no tiene estribado definido en 
tabla, sólo se obtiene estribo perimetral. 
No se realiza comprobación de cálculo a cortante de los estribos, por lo que en condiciones de carga 
especiales, cargas horizontales, etc., será preciso una comprobación manual del estribado dispuesto y, en 
su caso,  una modificación manual de los estribos, diámetros y separaciones. 
Las longitudes de solape se calculan como la longitud de anclaje en posición I (de buena adherencia) en 
función del tipo de acero, hormigón y consideración de acciones dinámicas. De forma opcional, se puede 
aplicar una reducción de la longitud de anclaje indicada en función de la armadura necesaria y la real, sin 
disminuir de la reducida. Estas longitudes son editables y modificables. 
Se supone que un pilar trabaja predominantemente a compresión, por lo que en caso de tener pilares en 
tracción (tirantes), es necesario aumentar manualmente las longitudes de anclaje y estudiar con detalle 
las uniones y anclajes correspondientes, realizando los detalles complementarios pertinentes de forma 
manual. 
En cuanto al armado en vertical de un pilar, sus tramos último y penúltimo se arman según sus 
esfuerzos y de ahí hacia abajo, tramo a tramo, de forma que la armadura del tramo de abajo nunca sea 
inferior a la dispuesta en el tramo inmediatamente superior, en caso de que adopte en Opciones el 
criterio de continuidad de barras correspondiente (Fig 20). 
Las secciones que se comprueban para obtener el armado de una planta son las indicadas en la Fig 20, 
cabeza y pie del tramo, y pie del tramo superior. Si se han definido cargas horizontales en pilares, se 
hará en secciones intermedias, pues podría aumentar las leyes de esfuerzos. 
Cuando hay desniveles, se aplica la misma sistemática para cada tramo en el que queda subdivido el pilar 
de la planta por el desnivel. 
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Fig 20   

Se puede elegir la continuidad o no del armado, así como la conservación del diámetro de las armaduras 
de esquina o el número y diámetro en las caras. 
Finalmente, es posible modificar su sección, con lo que la armadura se recalcula, y también se puede 
modificar su armadura vertical y el tipo de estribos. Recuerde que si modifican las tablas de armado 
debe revisar la disposición de estribos. 
Tenga en cuenta que si modifica las tablas de armado debe revisar la disposición de estribos. Si no hay 
estribos definidos ni armados para la sección del pilar, complete las tablas con el estribado y ramas 
necesarios. Revise los cortantes, por si fuera necesario un cálculo manual del estribado que no hace la 
versión actual. 

Pilares Metálicos: Si se ha definido pilares metálicos, se calculan de acuerdo a la norma seleccionada para el tipo de 
acero, ya sea laminado o conformado. Los coeficientes de pandeo ya mencionados anteriormente deben introducirse por 
el usuario. Si adopta el criterio de mantener el perfil existente, recuerde que debe comprobar su cumplimiento. 
Si por el contrario admite que el programa coloque el perfil necesario, recuerde que los esfuerzos de dimensionado se 
han obtenido con el perfil introducido inicialmente, por lo que si la variación ha sido importante, es conveniente 
recalcular la obra, ya que los esfuerzos pueden variar sustancialmente. 
Por último se calculan las placas de anclaje en el arranque de pilares metálicos, verificando las tensiones generales y 
locales en el acero, hormigón, pernos, punzonamiento y arrancamiento. 

Pantallas y muros de hormigón armado. Conocido el estado tensional, una vez calculados los esfuerzos y para 
cada combinación, se comprueban en cada cara de armado tanto en vertical como en horizontal las 
tensiones y deformaciones del hormigón y del acero para la armadura dispuesta en las tablas, 
aumentándose de forma secuencial hasta que algún armado cumpla para todas las combinaciones. 
Asimismo se comprueba en el sentido transversal, calculándose el refuerzo si es necesario. Este proceso 
se repite para cada uno de los lados de la pantalla o muro. 
De acuerdo con la norma de aplicación se realizan las comprobaciones de cuantías mínimas y máximas, 
separaciones mínimas y máximas, así como las comprobaciones dimensionales de los lados (el ancho de un 
lado es superior a cinco veces su espesor), ya que si no lo verifica, se emite un mensaje informativo 
(Dp), y se le aplican las limitaciones impuestas para pilares. 
Se comprueban los límites de esbeltez en pantallas para cada lado, no verificándose para muros. 
Por último, se puede consultar por pantalla el armado obtenido así como los errores de dimensionado. Si 
se varía la armadura y/o espesor, se realiza una comprobación. El programa emitirá los mensajes de 
error pertinentes. Se puede redimensionar si se varían las secciones, obteniéndose el nuevo armado y 
realizándose las comprobaciones pertinentes. 
Muros de Fábrica. Se comprueban los límites de tensión en compresión y en tracción (10% de la compresión) 
con un factor de cumplimiento del 80%. 
Si no cumple, se emite un aviso en el informe final del cálculo. 
Recuerde que la hipótesis de diafragma rígido a nivel de planta coarta deformaciones  y produce 
esfuerzos de pico, que a veces son poco representativos, conduciendo a un armado elevado, de ahí la 
utilidad del factor de cumplimiento, para permitir que unas zonas no penalicen el armado del resto del 
muro, supuesto un armado común por planta. 

Forjados Unidireccionales 
El cálculo de los forjados unidireccionales se realiza de forma individualizada para cada vigueta en 
flexión simple. Se obtiene el valor máximo del momento positivo MF expresado en kp x m (dN x m en S.I.) 
y por metro de ancho, mayorado. Se puede realizar una igualación por paños a valores máximos o medios 
en función de un porcentaje de diferencia entre viguetas adyacentes, consiguiendo uniformizar los 
valores por paños. 
Es posible tipificar el valor de los momentos, expresándolo por un nombre tipo, si para ese forjado se 
han indicado los valores resistidos del momento para cada tipo. Si se supera el valor de dicha tabla se 
indica con ??. En ese caso se debe ampliar la tabla tipificada. 
El cálculo de los momentos negativos se realiza a flexión simple y se obtienen unos negativos de 
acuerdo con una tabla de armado. Sus longitudes cumplen unos mínimos, especificados en Opciones, así 
como unas cuantías geométricas mínimas. Se pueden modificar e igualar los negativos en función de un 
porcentaje de diferencia de longitudes. 
Cuando sea precisa una armadura de compresión en la zona de negativos, se retirarán las bovedillas 
hasta el punto donde deje de ser necesario. Esto se indicará en la planta por una línea de macizado de 
las viguetas. 
Las envolventes de momentos y cortantes por vigueta y mayoradas se pueden consultar por pantalla. En 
extremos de alineación de viguetas, aunque el valor del momento negativo sea nulo, se dimensiona una 
armadura para un momento que es porcentaje del máximo positivo del vano (ver Opciones). 
Es posible definir unos momentos mínimos positivos y negativos para toda la obra o para un paño en 
concreto. 
Dado que en el proyecto se desconoce el forjado definitivo a ejecutar en obra, se debe exigir al 
suministrador del mismo el cumplimiento de las deformaciones máximas (flechas) en función de su módulo 
de flecha (EI), así como la verificación a cortante en función del tipo de vigueta a colocar, además del 
cumplimiento de los momentos positivos y el armado de negativos. 
Puesto que se consulta el valor de los momentos positivos, no se hace la comprobación de si es o no 
necesaria armadura de compresión en vano. Por último, se recuerda que el valor expresado de los 
cortantes en extremos de viguetas en planos está mayorado y por metro de ancho. 

Placas Aligeradas 
Proceso de cálculo utilizado. Conocido el momento positivo de cálculo Md máximo, se busca en la columna de 
flexión positiva del forjado, M. ULT., un valor superior al de cálculo. Paralelamente, y en función del 
ambiente definido para el paño, se busca en la columna de M. SER. (1, 2 ó 3) y con el valor del momento 
de servicio (obtenido con las combinaciones de desplazamientos), y se comparan, hasta que se encuentre 
un valor que cumpla. Se elige el tipo de placa que cumpla ambas condiciones. Si no es posible se emite 
un mensaje advirtiendo que está fuera de tablas. 
De la misma manera, y para la placa seleccionada por flexión y ambiente, se comprueba en la columna de 
cortante de flexión negativa y positiva del forjado si el cortante de cálculo es menor que el resistido 
por el forjado. Si no cumple se emite un aviso advirtiendo del hecho. 
Las longitudes de las barras se determinan en función de la envolvente de momentos, y las longitudes 
mínimas definidas en las opciones. 
Las envolventes se obtienen de acuerdo a los esfuerzos actuantes, redistribución considerada y 
momentos mínimos aplicados. 
Cuando no se hayan definido datos para el cálculo de flecha, ambiente o cortante, no se realiza dicha 
comprobación. 
En Datos de Paño, se puede seleccionar el ambiente, así como los coeficientes de empotramiento en 
bordes, y los momentos mínimos para cada tipo de tramo, extremo, intermedio, aislado o vuelo. 
Proceso constructivo. Puede seleccionar el cálculo con sopandas o como autoportante. 
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A. Con sopandas. El cálculo que realiza el programa cuando consideramos continuidad, con un valor del 
coeficiente de empotramiento en bordes=1, es un cálculo estático sometido a la carga total = carga  
permanente + sobrecarga, lo cual equivale a construir el forjado sobre sopandas, y al retirarlas, queda 
el forjado sometido a dicha carga total. 
En este cálculo, normalmente los momentos negativos son mayores que los momentos positivos. 
B. Como autoportante Los forjados de placas prefabricadas aligeradas se construyen normalmente sin 
sopandas, por lo que el estado final de esfuerzos se compone de dos estados: 

1. La placa sometida al peso propio del forjado p, obteniéndose una ley de esfuerzos isostática (M=pl2/8). 
2. El forjado en continuidad sometido a la carga adicional posterior a la ejecución del forjado, formada por las cargas 
muertas y la sobrecarga de uso. 

La superposición de ambos estados conduce a unos esfuerzos, que, en la mayoría de los casos, da 
mayores momentos positivos que negativos. 
En la presente versión no se realiza el cálculo en dos fases, por lo que si el forjado se va a construir 
sin sopandas (caso B), puede obtener, de forma razonablemente aproximada, unos resultados acordes a 
lo esperado, modificando los coeficientes de empotramiento de los paños en continuidad. 
De forma orientativa, el valor del coeficiente de empotramiento a asignar a los paños, depende de la 
relación entre el peso propio del forjado y la carga total, supuesto un estado de cargas uniforme. 
El valor del coeficiente de empotramiento sería: 

coef.empot. = 1 � (p.propio forjado / carga total) 
Por ejemplo, si tiene un forjado que pesa 400 kg/m2, pavimento de 100 kg/m2, y una sobrecarga de uso 
de 500 kg/m2, obtendría: 

peso propio del forjado = 400 
carga total = 400 + 100 + 500 = 1000 
coef.empot. = 1�� (400/1000) = 1�0.4 = 0.6 

Asignaría como coeficiente de empotramiento 0.6 a los paños en continuidad. El programa lo asigna de 
forma automática a cada paño de placas aligeradas cuando tiene activado el cálculo como autoportante. 
En cualquier caso, es conveniente que consulte al fabricante por el proceso constructivo, y solicite su 
consejo para el cálculo, verificando que la placa en la primera fase, sometida al peso propio y la 
sobrecarga de construcción (normalmente 100 kg/m2) resiste en la fase de construcción. 
En cuanto a la obtención de la flecha, se calcula con las características mecánicas indicadas en la ficha 
del forjado, y con las leyes de momentos del estado final promediado, del cual puede consultar los 
valores en función de los límites de flecha establecidos en las opciones para placas aligeradas. 

Forjados de Losa Maciza 
Armadura Base. De forma opcional se puede definir una armadura base superior e inferior, longitudinal y 
transversal, que pueden ser diferentes, definibles y modificables según una tabla de armado. Esta 
armadura será colaborante siempre si se define. Es posible aumentarla, si por el cálculo es preciso, a 
flexión, ya sea por trabajo como armadura comprimida o por el cumplimiento de unos mínimos de cuantías 
especificadas en Opciones. 
Se puede detallar o no en los planos lo cual tiene su importancia, tanto en el despiece de armados como 
en la medición.  En caso de que se detalle se dibujará conjuntamente con los refuerzos, cortándose y 
solapándose donde sea preciso, como si de una armadura más se tratase. Se puede obtener su medición 
y sus longitudes de corte. Si no se detalla, ni se dibuja ni se mide; sólo se puede indicar su diámetro y 
su separación. Por tanto, en ese caso, se debe complementar con los detalles que se considere 
oportuno, tanto en la planta como en el cuadro de medición. 
Armadura Longitudinal de Refuerzo. En cada nudo de la malla se conocen los momentos flectores en dos 
direcciones y el momento torsor. En general, las direcciones principales de la losa no coinciden con las 
direcciones de armado impuestas para la misma. Aplicando el método de Wood, internacionalmente 
conocido, que considera el efecto de la torsión para obtener el momento de armado en cada dirección 

especificada, efectuándose un reparto transversal en cada nudo con sus adyacentes a izquierda y a 
derecha en una banda de un metro, sumándose en cada nudo los esfuerzos del nudo más los del reparto, 
a partir de los cuales se obtiene el área necesaria superior e inferior en cada dirección, que se 
especifica por metro de ancho al dividir por el tamaño de la malla o distancia entre nudos, para obtener 
un valor homogéneo y comparable en todos los nudos.  
Se comprueba el cumplimiento de las cuantías geométricas mínimas, tanto superior, como inferior y total, 
así como las cuantías geométricas y mecánicas de la cara de tracción. También se comprueba que la 
armadura en una dirección sea un porcentaje de la otra, todo ello de acuerdo a las opciones activas. 
Con todo ello se obtienen unas envolventes de cuantías y el área necesaria en cada dirección por metro 
de ancho y se calculan unos refuerzos longitudinales de acuerdo a las tablas de armado definidas. El 
punto de corte de las barras se realiza aumentando a dicha longitud la longitud neta reducida de anclaje 
según su posición (I ó II) y el decalaje de la ley en función del canto útil y según la normativa. 
El cumplimiento de los diámetros máximos y separaciones se realiza por medio de las tablas de armado, 
en las que se especifican los diámetros y separaciones en función de un campo de variación de los 
cantos. La consideración de la torsión es opcional, aunque se aconseja que se considere siempre. 
Armaduras predeterminadas: se define con este nombre a la posibilidad de introducir armaduras, ya sea 
superior, inferior y en cualquier dirección, de diámetro y longitud predeterminada por el usuario, y que 
se descontarán en su zona de influencia de la armadura de refuerzo a colocar. Resulta muy útil en 
zonas de concentración de esfuerzos ya conocidos, como la zona superior en soportes, permitiendo que 
el resto de la armadura sea más uniforme. 
El tratamiento de las losas de cimentación es idéntico a las losas macizas normales en cuanto a su 
diseño de armaduras. 
Armadura Transversal 

A.-Punzonamiento. En superficies paralelas a los bordes de apoyo, considerando como tales a los pilares, pantallas, 
muros, vigas y apoyos en muros, y situada a una distancia de medio canto útil (0.5 d), se verifica el cumplimiento de la 
tensión límite de punzonamiento, de acuerdo a la norma. No debe olvidarse que la comprobación de punzonamiento es 
una comprobación de tensiones tangenciales, que es lo que realiza el programa, obteniendo el valor de las tensiones 
tangenciales a partir de los cortantes en los nudos próximos, interpolando linealmente en los puntos de corte del 
perímetro de punzonamiento. 
Este planteamiento es el correcto desde el punto de vista teórico, una comprobación de tensiones tangenciales, que 
resuelve el problema en su generalidad que no es coincidente en su planteamiento con las formulaciones de las 
diferentes normas que suelen aplicar una formulación dependiente del axil y momento actuante, con formulas 
simplificadas que sólo resuelven casos particulares. 
Si no se cumple, aparece una línea roja que indica que se ha rebasado el límite de tensión máxima por punzonamiento, 
con un mensaje de INSUF. En ese caso se debe aumentar el canto, el tamaño del apoyo o la resistencia del hormigón. 
Si se supera la tensión límite sin armadura transversal, es necesario colocar armadura de refuerzo transversal, se  
indica el número y el diámetro del refuerzo a colocar como ramas verticales, a la separación necesaria en función del 
número de ramas colocadas en una cierta longitud.  
El proyectista debe, en este caso,  disponer las ramas verticales en la forma constructiva que considere más adecuada 
a la obra, ya sea mediante pates, refuerzos en escalera, estribos, etc. (Fig 21), de forma que su separación no supere 
0.75 de canto útil o la sección equivalente, y dispuestas entre la armadura superior e inferior. 

Fig 21      

En las zonas donde se dispongan vigas, planas o de canto, los esfuerzos tangenciales serán resistidos por los 
estribos de la viga. Por tanto, las tensiones tangenciales se calculan sólo en la losa y en superficies paralelas a los 
lados de las vigas. 
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B.-Cortante. A partir de la sección de comprobación a punzonamiento (0.5 d) y en superficies paralelas a una distancia 
de 0.75 d, se realiza la comprobación a cortante en toda la superficie de la losa, hasta encontrarse todas las 
superficies radiadas a partir de los bordes de apoyo. Si es necesario reforzar,  se indica el número y el diámetro de 
los refuerzos a colocar con la misma tipología que lo indicado para el punzonamiento. 
Análogamente, si no se cumple, aparece una línea roja que indica que se ha rebasado el límite de tensión máxima por 
punzonamiento, con un mensaje de INSUF. En ese caso se debe aumentar el canto, el tamaño del apoyo o la resistencia 
del hormigón. 
El tratamiento de las losas de cimentación es idéntico a las losas macizas normales en cuanto a su diseño de 
armaduras. 

Igualación de Armaduras. Antes o después del cálculo es posible definir unas líneas o rectángulos en 
cualquier dirección, superior e inferior, que permiten igualar el armado al máximo de esa zona en cuantía 
y longitud. Existe una opción para la igualación automática sobre pilares de armadura superior en bandas 
adyacentes a los pilares indicados. 
Se pueden definir unas líneas de flexión que se deben usar antes del cálculo e introducir según las 
direcciones de apoyos.  
Estas líneas se consideran como si fueran puntos de máximos momentos negativos, y por tanto el sitio 
idóneo para el solape de la armadura inferior si procede, calculando las longitudes de refuerzo de 
negativos de acuerdo a unos mínimos en porcentajes de la distancia entre líneas (luz de vano) y 
solapando los positivos, si ello fuera posible en dichas líneas. 
Por  último, se puede siempre modificar el diámetro y la separación de la armadura de refuerzo a juicio 
del proyectista y también modificar y colocar las patillas superiores e inferiores. 
Anclaje de las armaduras en vigas o apoyos. Las longitudes de anclaje se miden a partir del borde de apoyo con 
la losa. Revise las longitudes cuando los bordes sean anchos, pues es posible que no crucen toda la viga 
y queden parcialmente anclados. Esto es importante, y debe prolongarlas cuando utilice vigas anchas. 
El tratamiento de las losas de cimentación es idéntico a las losas macizas normales en cuanto a su 
diseño de armaduras. Existe una opción que en losas rectangulares apoyadas en vigas da un armado 
promediado uniforme en cada dirección. 

Forjados Reticulares 
Los criterios para los forjados reticulares son los mismos que los indicados para las losas macizas, con 
las siguientes diferencias. 
Armadura Base. Se puede definir o no una armadura base, distinguiendo para ello la zona macizada de la 
zona aligerada. 

A. Armadura Base en Zona Maciza (Ábacos). Por defecto, se considera una armadura base formada por 2 redondos, según 
unas tablas, que se extiende de borde a borde de ábaco, distribuida entre los ejes de los nervios y que colabora 
siempre que se considere.  
Esta armadura ni se mide ni se dibuja en la versión actual de CYPECAD. Por tanto, es el proyectista quien debe 
suministrar un detalle tipo de dicha armadura base, también llamada «de montaje de ábacos», que complemente la 
información contenida en los planos, aunque en el cuadro de características se describa dicha armadura base. 

B. Armadura Base en Nervios. Por defecto no se considera. Por tanto, se debe elegir y determinar en cada dirección. 
Existen unas tablas de armado que permiten su definición, así como su combinación posible en los refuerzos adicionales 
a colocar en los nervios. Si se indica en Opciones que se detalle, se dibujará y se medirá. En caso contrario, sólo será 
posible colocar un rótulo a nivel general sin medición ni dibujo en el cuadro de características. 

Armadura Longitudinal de Refuerzo. Se aplican los mismos criterios que en el caso de las losas macizas, sólo 
que el armado se concentra en los nervios. Previamente se deben agrupar las envolventes de los 
elementos adyacentes al nervio para el cálculo concentrado de la armadura en la posición del nervio. 
Armadura Transversal. En la zona de ábacos o zona maciza se efectúa un cálculo idéntico al de las losas 
macizas frente a cortante y punzonamiento. 
En los nervios de la zona aligerada se efectúa la comprobación a cortante en los nervios cada 
0.75 d. Si es necesario reforzar, coloca ramas verticales del diámetro necesario a la separación y 
número que se dibuja en planos y por pantalla. 

Igualación de Armaduras. Se pueden efectuar las mismas igualaciones que en las losas macizas, concentrando 
la armadura en los nervios designados. 

Deformaciones en Vigas 
De forma opcional se pueden definir los siguientes límites de flecha: 

� Flecha instantánea: 
 Peso propio 
 Sobrecarga 
 Total 
� Flecha total a plazo infinito 
� Flecha activa 

Para cada una de ellas se puede limitar el valor relativo L/xxx ó L/xxx + xx cm; o la flecha absoluta en 
cm. 
Cada norma puede establecer diferentes límites, y el usuario puede fijar lo que considere pertinente 
para cada cálculo. 
Lo más habitual es la flecha activa. 
Para la determinación de la flecha total a plazo infinito, se ha indicado en las opciones la definición de 
los coeficientes de fluencia a plazo infinito a aplicar tanto para peso propio como para sobrecarga, que 
multiplicarán a la flecha instantánea para obtener la flecha diferida. 
La flecha total será la suma de la flecha instantánea más la diferida. 
Se determina la flecha máxima activa en vigas utilizando el método de la doble integración de curvaturas. 
Analizando una serie de puntos se obtiene la inercia bruta, homogeneizada, fisurada y el giro por 
hipótesis, calculado a partir de la ley de variación de curvaturas. 
El programa calcula los esfuerzos y desplazamientos por hipótesis, partiendo del valor del módulo de 
elasticidad longitudinal secante del hormigón, por lo que la reducción de dicho módulo de elasticidad en 
función del clima, curado, etc. Se deberá corregir por medio de los correspondientes coeficientes de 
fluencia a aplicar a las deformaciones instantáneas y diferidas.  
La flecha que se obtiene, llamada activa, es la diferida más la instantánea debida a las cargas 
permanentes (después de construir el tabique) y a las cargas variables. Los coeficientes de fluencia (o 
multiplicadores de la flecha instantánea) para el cálculo de las deformaciones en vigas se pueden 
consultar en las opciones generales, así como los valores por defecto. 
Se calcula la flecha por el método indicado debido a las cargas permanentes (f

G
) y las cargas variables 

(f
Q
). La flecha activa total será: 

fA = Yg · fG + Yq · fQ 
siendo 
Y

g
: Coeficiente global de fluencia para las cargas permanentes 

Y
q
: Coeficiente global de fluencia para las cargas variables 

Estos valores pueden variarse en función de los porcentajes de cada fracción de las cargas definidas 
como permanentes y variables en el diálogo de opciones de Coeficientes de Fluencia-Flecha Activa, así 
como de los propios coeficientes que se definan para su efecto instantáneo o diferido. 
Se recomienda consultar la normativa de aplicación al respecto, bibliografía especifica, y consultar a 
empresas de control de proyectos para una correcta definición de dichos coeficientes, dado que tanto el 
proceso constructivo, el grado de humedad y temperatura en la fecha de hormigonado, curado del 
hormigón, plazo de desencofrado, edad de puesta en carga, etc., son factores determinantes que pueden 
hacer que el valor de la flecha sea la mitad o el doble, por lo que los valores indicados en el programa 
son orientativos, y pueden servir para unas condiciones favorables habituales de construcción. 
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Deformaciones en Forjados 
Forjados Unidireccionales. No se comprueba en la versión actual. Por tanto, debe comprobarse manualmente 
una vez que se conozca el forjado a colocar, en base al módulo de flecha del mismo, conocidos los 
momentos positivos, negativos y armadura colocada. 
Placas Aligeradas. De forma opcional se pueden definir los siguientes límites de flecha: 

� Flecha instantánea: 
 Peso propio 
 Sobrecarga 
 Total 
� Flecha total a plazo infinito 
� Flecha activa 

Para cada una de ellas se puede limitar el valor relativo L/xxx ó L/xxx + xx cm; o la flecha absoluta en 
cm. 
Cada norma puede establecer diferentes límites, y el usuario puede fijar lo que considere pertinente 
para cada cálculo. 
Lo más habitual es la flecha activa. 
Para la determinación de la flecha total a plazo infinito, se ha indicado en las opciones la definición de 
los coeficientes de fluencia a plazo infinito a aplicar tanto para peso propio como para sobrecarga, que 
multiplicarán a la flecha instantánea para obtener la flecha diferida. 
La flecha total será la suma de la flecha instantánea más la diferida. 
 
Forjados de Losa maciza y Reticulares. Se proporcionan en cualquier nudo de la malla de todas las plantas los 
valores de los desplazamientos por hipótesis simples (aquellas que se hayan definido en el proyecto: 
permanentes o peso propio; variables, que incluyen sobrecargas de uso generales, separadas, ...; viento y 
sismo). En particular, se puede obtener el desplazamiento máximo por hipótesis de cada paño. 
Queda a juicio del proyectista la estimación de la flecha activa, con los coeficientes de fluencia que 
considere oportuno, y a partir de la determinación manual de las flechas instantáneas conocidas, 
deducidas de los desplazamientos verticales por hipótesis que suministra el programa. 
Se recuerda que en una losa los desplazamientos verticales son absolutos, es decir que si consultamos 
en un nudo junto a un pilar o soporte, veremos que también tienen desplazamientos verticales (según el 
eje z), luego para determinar la flecha entre dos soportes, debemos restar los desplazamientos de los 
soportes, ya que la flecha es un descenso relativo respecto a los apoyos extremos, o puntos de 
inflexión en una dirección dada de la deformación. Este efecto es más acusado en las plantas altas de 
los edificios por el acortamiento elástico de los pilares de hormigón. 
Si los desplazamientos de pilares son muy pequeños, se puede estimar  la suma de los desplazamientos 
debidos a las cargas gravitatorias verticales (peso propio + sobrecargas) y multiplicadas por un valor 
entre 2.5 y 3, según el proceso constructivo. De esta forma se obtienen unos valores aproximados en la 
práctica habitual de cálculo de edificios. Conocida la flecha absoluta, se podrá determinar la flecha 
relativa (L/XXX), observando los apoyos de las zonas adyacentes al punto de máxima flecha absoluta y 
tomando la luz menor de las posibles contiguas. 
Recuerde que en losas macizas y reticulares, se deben respetar unos cantos razonables para las luces 
habituales y cargas normales de edificación dentro de las esbelteces que suelen indicar las normas 
(menores si es posible), así como una distribución de soportes con luces compensadas, es la mejor 
garantía para no tener problemas de deformaciones. Una ejecución adecuada con recubrimientos correctos 
también nos asegurará un comportamiento bueno frente a deformaciones excesivas. 
Utilice los isovalores para visualizar los desplazamientos verticales, con las indicaciones anteriormente 
mencionadas. 

Cimentaciones 
En el presente apartado se indican las consideraciones generales tenidas en cuenta para la comprobación 
y dimensionado de los elementos de cimentación definibles en CYPECAD bajo soportes verticales del 
edificio definidos ‘con vinculación exterior’. 
Recuerde que puede calcular simultáneamente con el resto de la estructura o de forma independiente. 
Como son elementos ‘con vinculación exterior’ no tienen asientos, luego no influyen en el cálculo de la 
estructura. 

Puesto que pueden calcularse de forma independiente, no olvide que puede hacer modificaciones en la 
estructura sin que ello implique afectar a la cimentación. 

También es posible utilizarla como un editor, por lo que podrá introducir elementos de cimentación sin 
calcular, y obtener planos y mediciones. 

Zapatas aisladas 
CYPECAD efectúa el cálculo de zapatas de hormigón armado. Siendo el tipo de zapatas a resolver los 
siguientes: 

• Zapatas de canto constante 
• Zapatas de canto variable o piramidales 

En planta se clasifican en: 
• Cuadradas 
• Rectangulares centradas 
• Rectangulares excéntricas (caso particular: medianeras y de esquina) 

Cada zapata puede cimentar un número ilimitado de soportes (pilares, pantallas y muros) en cualquier 
posición. 
Las cargas transmitidas por los soportes, se transportan al centro de la zapata obteniendo su 
resultante. Los esfuerzos transmitidos pueden ser: 

 N: axil 
 Mx: momento x 
 My: momento y 
 Qx: cortante x 
 Qy: cortante y 
 T: torsor 

Fig 22    

Las hipótesis consideradas pueden ser: Peso propio, Sobrecarga, Viento, Nieve y Sismo. 
Los estados a comprobar son: 

• Tensiones sobre el terreno 
• Equilibrio 
• Hormigón (flexión y cortante) 

Se puede realizar un dimensionado a partir de las dimensiones por defecto definidas en las opciones del 
programa, o de unas dimensiones dadas. 
También se puede simplemente obtener el armado a partir de una geometría determinada. 
La comprobación consiste en verificar los aspectos normativos de la geometría y armado de una zapata. 
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Tensiones sobre el terreno 
Se supone una ley de deformación plana para la zapata, por lo que se obtendrá en función de los 
esfuerzos unas leyes de tensiones sobre el terreno de forma trapecial. No se admiten tracciones, por lo 
que, cuando la resultante se salga del núcleo central, aparecerán zonas sin tensión. 
La resultante debe quedar dentro de la zapata, pues si no es así no habría equilibrio. Se considera el 
peso propio de la zapata. 

Fig 23    

Se comprueba que: 
• La tensión media no supere la del terreno. 
• La tensión máxima en borde no supere en un % la media según el tipo de combinación: 

 - gravitatoria: 25 % 
 - con viento: 33 % 
 - con sismo: 50 % 

Estos valores son opcionales y modificables. 
 

Estados de equilibrio 
Aplicando las combinaciones de estado límite correspondientes, se comprueba que la resultante queda 
dentro de la zapata. 
El exceso respecto al coeficiente de seguridad se expresa mediante el concepto % de reserva de 
seguridad: 

1001
resultantedadexcentrici
zapataancho5.0

⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

⋅
 

Si es cero, el equilibrio es el estricto, y si es grande indica que se encuentra muy del lado de la 
seguridad respecto al equilibrio. 
 

Estados de hormigón 
Se debe verificar la flexión de la zapata y las tensiones tangenciales. 
Momentos flectores. En el caso de pilar único, se comprueba con la sección de referencia situada a 0.15 la 
dimensión el pilar hacia su interior. 
Si hay varios soportes, se hace un barrido calculando momentos en muchas secciones a lo largo de toda 
la zapata. Se efectúa en ambas direcciones x e y, con pilares metálicos y placa de anclaje, en el punto 
medio entre borde de placa y perfil. 
Cortantes. La sección de referencia se sitúa a un canto útil de los bordes del soporte. Si hay varios 
podrían solaparse las secciones por proximidad, emitiéndose un aviso. 
Anclaje de las armaduras. Se comprueba el anclaje en sus extremos de las armaduras, colocando las patillas 
correspondientes en su caso, y según su posición. 
Cantos mínimos. Se comprueba el canto mínimo que especifique la norma. 
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Separación de armaduras. Se comprueba las separaciones mínimas entre armaduras de la norma, que en caso 
de dimensionamiento se toma un mínimo práctico de 10 cm. 
Cuantías mínimas y máximas. Se comprueba el cumplimiento de las cuantías mínimas, mecánicas y geométricas 
que especifique la norma. 
Diámetros mínimos. Se comprueba que el diámetro sea al menos los mínimos de la norma. 
Dimensionado. El dimensionado a flexión obliga a disponer cantos para que no sea necesaria armadura de 
compresión. El dimensionado a cortante, lo mismo, para no tener que colocar refuerzo transversal. 
Comprobación a compresión oblicua. Se realiza en el borde de apoyo, no permitiendo superar la tensión en el 
hormigón por rotura a compresión oblicua. Dependiendo del tipo de soporte, se pondera el axil del 
soporte por: 

• Soportes interiores: 1.15 
• Soportes medianeros: 1.4 
• Soporte esquina: 1.5 

Para tener en cuenta el efecto de la excentricidad de las cargas. 
Se dimensionan zapatas rígidas siempre, aunque en comprobación solamente se avisa de su no 
cumplimiento en su caso (vuelo/canto � 2). 
En dimensionamiento de zapatas de varios soportes, se limita la esbeltez a 8, siendo la esbeltez la 
relación entre la luz entre soportes divido por el canto de la zapata. Se dispone de unas opciones de 
dimensionamiento de manera que el usuario pueda escoger la forma de crecimiento de la zapata, o fijando 
alguna dimensión, en función del tipo de zapata. Los resultados lógicamente pueden ser diferentes según 
la opción seleccionada. 
Cuando la ley de tensiones no ocupe toda la zapata, pueden aparecer tracciones en la cara superior por 
el peso de la zapata en voladizo, colocándose una armadura superior si fuese necesario. 

Fig 26     

Zapata corrida bajo muro 
El programa calcula zapatas corridas de hormigón armado bajo muro. 
Este tipo de zapata corrida bajo muro se puede utilizar en muros de contención y muros de sótano de 
edificios o muros portantes. 

Hay tres tipos de zapatas: 
 

• con vuelos a ambos lados 
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• con vuelo a la izquierda 

 

• con vuelo a la derecha 

 
Se utiliza como cimentación de muros de hormigón armado y muros de fábrica. 

La geometría se define en la entrada de datos del muro. 

Se dimensiona y comprueba de la misma forma que las zapatas rectangulares (consúltelo en el apartado 
Zapatas Aisladas), por tanto tiene sus mismas posibilidades (inclusión de pilares próximos en la misma) y 
sus mismos condicionantes. 
La única diferencia radica en la forma de aplicar las cargas. 
Mientras que en un pilar las cargas se aplican en su centro-eje geométrico, ya sea cuadrado o 
rectangular alargado, en un muro se convierte en una ley de cargas a lo largo del muro de forma 
discreta, es como convertir una resultante en una ley de tensiones aplicadas a lo largo de la base del 
muro, discretizada en escalones que internamente realiza el programa según sus dimensiones. 
De una forma sencilla, expresándolo gráficamente: 

Fig 27     

Vigas centradoras 
El programa calcula vigas centradoras de hormigón armado entre cimentaciones.  
Las vigas centradoras se utilizan para el centrado de zapatas y encepados. Existen dos tipos: 

• momentos negativos:    As > Ai 

• momentos positivos:  armado simétrico 

Existen unas tablas de armado para cada tipo, definibles y modificables. 
Los esfuerzos sobre las vigas centradoras son: 

• Momentos y cortantes necesarios para su efecto de centrado. 
• No admite cargas sobre ella ni se considera su peso propio. Se supone que las transmiten al terreno sin sufrir 

esfuerzos. 
• Los esfuerzos que reciben, cuando son varias, un elemento zapata o encepado son proporcionales a sus rigideces. 
• Pueden recibir esfuerzos sólo por un extremo o por ambos. 

Si su longitud es menor de 25 cm, se emite un aviso de viga corta. 
Existe una tabla de armado para cada tipo, comprobándose su cumplimiento para los esfuerzos a la que 
se encuentra sometida. 
Se realizan las siguientes comprobaciones: 

• diámetro mínimo de la armadura longitudinal 
• diámetro mínimo de la armadura transversal 
• cuantía geométrica mínima de tracción 
• cuantía mecánica mínima (se acepta reducción) 
• cuantía máxima de armadura longitudinal 
• separación mínima entre armaduras longitudinales 
• separación mínima entre cercos 
• separación máxima de la armadura longitudinal 
• separación máxima de cercos 

• ancho mínimo de vigas )luz20/1(≥  

• canto mínimo de vigas )luz20/1(≥  

• comprobación a fisuración (0.3 mm) 
• longitud anclaje armadura superior 
• longitud anclaje armadura de piel 
• longitud anclaje armadura inferior 
• comprobación a flexión (no tener armadura de compresión) 
• comprobación a cortante ( hormigón + estribos resisten el cortante) 

Se admite una cierta tolerancia en el ángulo de desvío de la viga centradora cuando entra por el borde 
de la zapata (15º). 
Existe una opción que permite fijar una cuantía geométrica mínima de tracción. 
Hay unos criterios para disponer la viga respecto a la zapata, en función el canto relativo entre ambos 
elementos, enrasándola por la cara superior o inferior. 
Para todas las comprobaciones y dimensionado se utilizan las combinaciones de vigas centradoras como 
elemento de hormigón armado, excepto para fisuración que se utilizan las de tensiones sobre el terreno. 

Vigas de atado 
El programa calcula vigas de atado entre cimentaciones de hormigón armado. 

Fig 28     

Las vigas de atado sirven para arriostrar las zapatas, absorbiendo los esfuerzos horizontales por la 
acción del sismo. 
A partir del axil máximo, se multiplica por la aceleración sísmica de cálculo ‘a’ (no menor que 0.05), y 
estos esfuerzos se consideran de tracción y compresión (a · N). 
De forma opcional se dimensionan a flexión para una carga uniforme p (1 T/ml ó 10 kN/ml) producida por 
la compactación de las tierras y solera superior. Se dimensionan para un momento pl2/12 positivo y 
negativo y un cortante pl/2, siendo l la luz de la viga. 
Para el dimensionado se utilizan las combinaciones llamadas de Vigas Centradoras como elemento de 
hormigón armado. 

Se utilizan unas tablas de armado con armado simétrico en las caras. 

Se hacen las siguientes comprobaciones: 
• diámetro mínimo de la armadura longitudinal 
• diámetro mínimo de la armadura transversal 
• cuantía geométrica mínima de la armadura de tracción (si se ha activado la carga de compactación) 
• cuantía geométrica mínima de la armadura de compresión (si se ha activado la carga de compactación) 
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• armadura mecánica mínima 
• separación mínima entre armaduras longitudinales 
• separación máxima entre armaduras longitudinales 
• separación mínima entre cercos 
• separación máxima entre cercos 
• ancho mínimo de vigas (1/20 luz) 
• canto mínimo de vigas (1/12 luz) 
• fisuración (0.3 mm, no considerando el sismo) 
• longitud de anclaje armadura superior 
• longitud de anclaje armadura piel 
• longitud de anclaje armadura inferior 
• comprobación a cortante (sólo con carga de compactación) 
• comprobación a flexión (sólo con carga de compactación) 
• comprobación a axil 

Existen opciones para extender el estribado hasta la cara de la zapata o hasta el soporte. 
También son opcionales la posición de la viga con enrase superior o inferior con la zapata en función de 
sus cantos relativos. 

Encepados (sobre pilotes) 
El programa calcula encepados de hormigón armado sobre pilotes de sección cuadrada o circular de 
acuerdo a las siguientes tipologías: 

• Encepado de 1 pilote. (A) 
• Encepado de 2 pilotes. (B) 
• Encepado de 3 pilotes. (C) 
• Encepado de 4 pilotes. (D) 
• Encepado lineal. Puede elegir el número de pilotes. Por defecto son 3. (B) 
• Encepado rectangular. Puede elegir el número de pilotes. Por defecto son 9. (D) 
• Encepado rectangular sobre 5 pilotes (uno central). (D) 
• Encepado pentagonal sobre 5 pilotes. (C) 
• Encepado pentagonal sobre 6 pilotes. (C) 
• Encepado hexagonal sobre 6 pilotes. (C) 
• Encepado hexagonal sobre 7 pilotes (uno central) (C) 

Nota: Con CYPECAD es posible definir varios soportes sobre un mismo encepado 

Criterios de cálculo 
Los encepados tipo A se basan en el modelo de cargas concentradas sobre macizos. Se arman con cercos 
verticales y horizontales (opcionalmente con diagonales). 
Los encepados tipo B se basan se basan en modelos de bielas y tirantes. Se arman como vigas, con 
armadura longitudinal inferior, superior y piel, además de cercos verticales. 
Los encepados tipo C se basan en modelos de bielas y tirantes. Se pueden armar con vigas laterales, 
diagonales, parrillas inferiores y superiores, y armadura perimetral de zunchado. 
Los encepados tipo D se basan en modelos de bielas y tirantes. Se pueden armar con vigas laterales, 
diagonales (salvo el rectangular), parrillas inferiores y superiores. 
Cualquier encepado se puede comprobar o dimensionar. 
La comprobación consiste en verificar los aspectos geométricos y mecánicos con unas dimensiones y 
armadura dadas. Pueden definirse o no cargas. El dimensionado necesita cargas, y a partir de unas 
dimensiones mínimas que toma el programa (dimensionado completo) o de unas dimensiones iniciales que 
aporta el usuario (dimensiones mínimas), se obtiene (si es posible) una geometría y armaduras de 
acuerdo a la norma y opciones definidas. 

Siendo la norma EHE-98 la que mayor información y análisis suministra para el cálculo de encepados, se 
ha adoptado como norma básica para los encepados, siempre rígidos, y en aquellos casos en los que ha 
sido posible para otras normas tales como la 
ACI-318/95, CIRSOC, NB-1, EH-91, bibliografía técnica como el libro de ‘Estructuras de cimentación’ de 
Marcelo da Cunha Moraes, y criterios de CYPE Ingenieros, se ha aplicado dichos principios. En los listados 
de comprobación se hace referencia a la norma aplicada y artículos. 

Criterio de signos 

Fig 29    

Consideraciones de cálculo y geometría 
Al definir un encepado, necesita también indicar los pilotes, tipo, número y posición. Es un dato del pilote 
su capacidad portante, es decir la carga de servicio que es capaz de soportar (sin mayorar). 
Previamente será necesario calcular la carga que reciben los pilotes, que serán el resultado de 
considerar el peso propio del encepado, las acciones exteriores y la aplicación de la formula clásica de 
Navier: 
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con las combinaciones de tensiones sobre el terreno. 
El pilote más cargado se compara en su capacidad portante y si la supera se emite un aviso. 
Cuando se define un pilote, se pide la distancia mínima entre pilotes. Este dato lo debe proporcionar el 
usuario (valor por defecto 1.00 m) en función del tipo de pilote, diámetro, terreno, etc. 
Al definir un encepado de más de un pilote, debe definir las distancias entre ejes de pilotes (1.00 m por 
defecto). Se comprueba que dicha distancia sea superior a la distancia mínima. 
La comprobación y dimensionado de pilotes se basa en la carga máxima del pilote más cargado aplicando 
las combinaciones de Hormigón seleccionadas a las cargas por hipótesis definidas. 
Si quiere que todos los encepados de una misma tipología tengan una geometría y armado tipificado para 
un mismo tipo de pilote, disponer de una opción en encepados, que se llama Cargas por pilote, que al 
activarla permite unificar los encepados, de manera que pueda dimensionar el encepado para la capacidad 
portante del pilote. En este caso defina un coeficiente de mayoración de la capacidad portante 
(coeficiente de seguridad para considerarlo como una combinación más) denominado Coeficiente de 
Aprovechamiento del Pilote (1.5 por defecto). Si no quiere considerar toda la capacidad portante del 
pilote, puede definir un porcentaje de la misma, que se ha llamado Fracción de cargas de pilotes, variable 
entre 0 y 1 (1 por defecto). En este caso, el programa determinará el máximo entre el valor anterior que 
es función de la capacidad portante, y el máximo de los pilotes por las cargas exteriores aplicadas. 
En algunas zonas y países es práctica habitual, pues se obtiene un único encepado por diámetro y 
número de pilotes, simplificando la ejecución. Esta opción está desactivada por defecto. 
Respecto a los esfuerzos, se realizan las siguientes comprobaciones: 

• aviso de tracciones en los pilotes: tracción máxima � 10% compresión máxima 
• aviso de momentos flectores: será necesario disponer vigas centradoras 
• aviso de cortantes excesivos: si el cortante en alguna combinación supera el 3% del axil con viento, o en otras 

combinaciones de la conveniencia de colocar pilotes inclinados. 
• aviso de torsiones si existen tales definidos en las cargas 
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Si se introducen vigas centradoras, dichas vigas absorberán los momentos en la dirección en la que 
actúen. En encepados de 1 pilote son siempre necesarias en ambas direcciones. En encepados de 2 pilotes 
y lineales lo son en la dirección perpendicular a la línea de pilotes. 
El programa no considera ninguna excentricidad mínima o constructiva, aunque suele ser habitual 
considerar para evitar replanteos incorrectos de los pilotes o del propio encepado un 10% del axil. 
Incremente los momentos en esta cantidad 0.10 � N en las hipótesis de cargas correspondientes si lo 
considera necesario. 
Si actuara más de una viga centradora en la misma dirección, se repartirá proporcionalmente a sus 
rigideces el momento. Comprobaciones que realiza: 

• Comprobaciones generales: 
 · aviso de pantalla 
 · aviso de soportes muy separados (en CYPECAD) 
 · aviso que no hay soportes definidos 
 · vuelo mínimo desde el perímetro del pilote 
 · vuelo mínimo desde el eje del pilote 
 · vuelo mínimo desde el pilar 
 · ancho mínimo pilote 
 · capacidad portante del pilote 

• Comprobaciones particulares: 
 Para cada tipo de encepado se realizan las comprobaciones geométricas y mecánicas que indica la norma. Le 

recomendamos que realice un ejemplo de cada tipo y obtenga el listado de comprobación, en donde puede verificar 
todas y cada una de las comprobaciones realizadas, avisos emitidos y referencias a los artículos de la norma o 
criterio utilizado por el programa. 

 De los encepados puede obtener listados de los datos introducidos, medición de los encepados, tabla de pilotes, y 
listado de comprobación. 

 En cuanto a los planos, podrá obtener gráficamente la geometría y armaduras obtenidas así como un cuadro de 
medición y resumen. 

Nota importante: Como se ha mencionado anteriormente, en posible definir varios soportes en un 
mismo encepado, tipo pilar o pantalla, por lo que se han impuesto algunas restricciones geométricas 
en forma de aviso en cuanto a las distancias de los soportes al borde o a los pilotes. 
Cuando existen varios soportes sobre un encepado, se obtiene la resultante de todos ellos aplicada 
al centro del encepado, utilizando el método de bielas y tirantes, y suponiendo rígido el encepado, 
por lo que debe asumir la validez de dicho método, que según el caso particular de que se trate 
pudiera quedar fuera del campo de aplicación de dicho método, por lo que deberá hacer las 
correcciones manuales y cálculos complementarios necesarios si sale fuera del campo de validez de 
dicho método e hipótesis consideradas. 

Placas de Anclaje 
En la comprobación de una placa de anclaje, la hipótesis básica asumida por el programa es la de placa 
rígida o hipótesis de Bernouilli. Esto implica suponer que la placa permanece plana ante los esfuerzos a 
los que se ve sometida, de forma que se pueden despreciar sus deformaciones a efectos del reparto de 
cargas.  Para que esto se cumpla, la placa de anclaje debe ser simétrica (lo que siempre garantiza el 
programa) y suficientemente rígida (espesor mínimo en función del lado). 
Las comprobaciones que se deben efectuar para validar una placa de anclaje se dividen en tres grupos, 
según el elemento comprobado: hormigón de la cimentación, pernos de anclaje y placa propiamente dicha, 
con sus rigidizadores, si los hubiera.  
1.   Comprobación sobre el hormigón. Consiste en verificar que en el punto más comprimido bajo la placa no se 
supera la tensión admisible del hormigón. El método usado es el de las tensiones admisibles, suponiendo 
una distribución triangular de tensiones sobre el hormigón que sólo pueden ser de compresión. La 
comprobación del hormigón sólo se efectúa cuando la placa está apoyada sobre el mismo, y no se tiene 

un estado de tracción simple o compuesta. Además, se desprecia el rozamiento entre el hormigón y la 
placa de anclaje, es decir, la resistencia frente a cortante y torsión se confía exclusivamente a los 
pernos. 
2.  Comprobaciones sobre los pernos. Cada perno se ve sometido, en el caso más general, a un esfuerzo axil y 
un esfuerzo cortante, evaluándose cada uno de ellos de forma independiente. El programa considera que 
en placas de anclaje apoyadas directamente en la cimentación, los pernos sólo trabajan a tracción. En 
caso de que la placa esté a cierta altura sobre la cimentación, los pernos podrán trabajar a compresión, 
haciéndose la correspondiente comprobación de pandeo sobre los mismos (se toma el modelo de viga 
biempotrada, con posibilidad de corrimiento relativo de los apoyos normal a la directriz: b = 1) y la 
traslación de esfuerzos a la cimentación (aparece flexión debida a los cortantes sobre el perfil). El 
programa hace tres grupos de comprobaciones en cada perno: 

Tensión sobre el vástago. Consiste en comprobar que la tensión no supere la resistencia de cálculo del perno. 
Comprobación del hormigón circundante. A parte del agotamiento del vástago del perno, otra causa de su fallo es la 
rotura del hormigón que lo rodea por uno o varios de los siguientes motivos:  
  - Deslizamiento por pérdida de adherencia. 
  - Arrancamiento por el cono de rotura. 
  - Rotura por esfuerzo cortante (concentración de tensiones por efecto cuña). 

Para calcular el cono de rotura de cada perno, el programa supone que la generatriz del mismo forma 45 grados con 
su eje. Se tiene en cuenta la reducción de área efectiva por la presencia de otros pernos cercanos, dentro del cono 
de rotura en cuestión.  
No se tienen en cuenta los siguientes efectos, cuya aparición debe ser verificada por el usuario: 
 - Pernos muy cercanos al borde de la cimentación. Ningún perno debe estar a menos distancia del borde de la 

cimentación, que su longitud de anclaje, ya que se reduciría el área efectiva del cono de rotura y además 
aparecería otro mecanismo de rotura lateral por cortante no contemplado en el programa. 

 - Espesor reducido de la cimentación. No se contempla el efecto del cono de rotura global que aparece cuando 
hay varios pernos agrupados y el espesor del hormigón es pequeño. 

 - El programa no contempla la posibilidad de emplear pernos pasantes, ya que no hace las comprobaciones 
necesarias en este caso (tensiones en la otra cara del hormigón). 

Aplastamiento de la placa. El programa también comprueba que, en cada perno, no se supera el cortante que produciría 
el aplastamiento de la placa contra el perno. 

3. Comprobaciones sobre la placa 
Cálculo de tensiones globales. El programa construye cuatro secciones en el perímetro del perfil, 
comprobando todas frente a tensiones. Esta comprobación sólo se hace en placas con vuelo (no se tienen 
en cuenta los pandeos locales de los rigizadores, y usted debe comprobar que sus respectivos 
espesores no les dan una esbeltez excesiva). 
Cálculo de tensiones locales. Se trata de comprobar todas las placas locales en las que perfil y 
rigidizadores dividen a la placa de anclaje propiamente dicha. Para cada una de estas placas locales, 
partiendo de la distribución de tensiones en el hormigón y de axiles en los pernos, se calcula su flector 
ponderado pésimo, comparándose con el flector de agotamiento plástico. Esto parece razonable, ya que 
para comprobar cada placa local suponemos el punto más pésimo de la misma, donde obtenemos un pico 
local de tensiones que puede rebajarse por la aparición de plastificación, sin disminuir la seguridad de la 
placa. 
 

Implementación norma EHE-98 
Se ha realizado la implementación de la norma EHE-98, de acuerdo al Real Decreto 2662/1998 de 11 de 
diciembre, por el que se aprueba la 'Instrucción de Hormigón Estructural' (EHE). Se aplicará el Sistema 
Internacional (S.I.). 
 
Materiales a emplear 
Hormigones 
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Se define una serie de hormigones tipificados: 
HA-25, HA-30, HA-35, HA-40, HA-45, HA-50 
en donde el número indica la resistencia característica fck, a los 28 días en probeta cilíndrica, expresado 
en N/mm2 (MPa). 
 
Niveles de control. En general, se establecen dos tipos de control para toda la serie de hormigones: Control 
normal y Control intenso. 
En ambos casos, el coeficiente parcial de seguridad es �c = 1.50, luego la resistencia de cálculo será: 
fcd = fck / �c = fck / 1.5. 
Para hormigones tipo HA-25, se establece el Control reducido (edificios de dos plantas y luces de cálculo 
menores de 6 metros), en cuyo caso la resistencia fcd no podrá superar 10 N/mm2. 
Para el caso de acciones accidentales (sismo, explosiones, ...) el coeficiente parcial de seguridad será 
�c = 1.30. 
Por tanto, la resistencia de cálculo fcd será diferente en función de la combinación de acciones que se 
esté calculando. 
El módulo de elasticidad del hormigón: 3 j,cmj f8500E =  tomando fcm28 = fck + 8 (N/mm2). 

 
Aceros 
Los tipos de aceros a utilizar son: 

Denominación 
Límite elástico 
(f

yk
) en N/mm2 

B-400-S 400 

B-500-S 500 

B-500-T 500 

 
 
siendo el módulo de elasticidad ES = 200000 N/mm2. 
 
Diámetros utilizables. Para los aceros B400-S y B-500-S los diámetros podrán ser: 6, 8, 10, 12, 14 (nuevo), 
16, 20, 25, 32. 
Para los aceros B-500-T, utilizables como mallazos, los diámetros podrán ser: 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 
8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 14, 16, 20, 25, 32. 
 
Niveles de control. Se establecen dos niveles: Control reducido y normal. 
El coeficiente parcial de seguridad del acero es, en situaciones normales, �s = 1.15, siendo la resistencia 
de cálculo: 

s

yk
yd

f
f

γ
=  

En el control reducido se reduce en un 75 %: 

s

yk
yd

f
75.0f

γ
=  

Para el caso de acciones accidentales (sismo, explosiones) el valor del coeficiente parcial de seguridad 
será 
 �s = 1.00. Por tanto, la resistencia de cálculo fyd depende del nivel de control y de la combinación de 
acciones que estemos calculando. 
 
Combinaciones de acciones 

Se han definido por defecto las siguientes combinaciones para edificación. 
1.  Situaciones persistentes o transitorias (peso propio, sobrecarga, viento): 

 una acción variable ∑ ⋅γ+⋅γ
j

KQKjGj QG
 

dos o más acc. variables: ∑∑ ⋅γ+⋅γ
i

KiQiKi
j

Gj Q9.0G  

2. Situaciones sísmicas (peso propio, sobrecarga, sismo): 
∑ ∑ ⋅γ+⋅γ+⋅γ

j i
K,EAKiQiKjGj AQ8.0G  

siendo: 

 
�Gj:  Coef. de mayoración de acciones permanentes (peso propio) 
�Qj:  Coef. de mayoración de acciones variables (sobrecarga, viento) 
�A:   Coef. de mayoración de acciones sísmicas 
GKj:  Valor característico de las acciones permanentes (peso propio) 
QKj:  Valor característico de las acciones variables (sobrecarga, viento) 
AE,K: Valor característico de las acciones sísmicas 
 

Para los estados límite últimos (E.L.U.) el valor de los coeficientes parciales de seguridad de 
mayoración de acciones utilizados para las combinaciones es el que se muestra en la siguiente tabla. 

 
 Situación permanente y transitoria Situación accidental 

Tipo de acción Favorable Desfavorable Favorable Desfavorable 

Permanente 
(peso propio) �

G
 = 1.00 

�
Q
 = 1.60 

�
Q
 = 1.50 

�
Q
 = 1.35 

c. reducido 

c. normal 

c. intenso 

�
G
 = 1.00 �

G
 = 1.00 

Variable 
(sobrecarga, viento) �

Q
 = 1.00 

�
Q
 = 1.80 

�
Q
 = 1.60 

�
Q
 = 1.50 

c. reducido 

c. normal 

c. intenso 

�
Q
 = 0.00 Sobrecarga: �

Q
= 1.00 

viento: �
Q
 = 0.00 

Accidental 
(sismo)    �

A
 = 1.00 �

A
 = 1.00 

 
Con dichos coeficientes se han formados las diferentes combinaciones que puede consultar en la 
Biblioteca de Combinaciones. 
 
Los E.L.U. considerados para los estados que se calculan son: Hormigón y equilibrio y Vigas centradoras. 
Los estados límite de servicio (E.L.S.) tomarán siempre �

g
 = �

q
 = 1, eliminando y sustituyendo los 

coeficientes 0.9 y 0.8 por 1, y se aplican a Desplazamientos y Tensiones del terreno. 
Para los elementos de la estructura que sean metálicos se aplican los coeficientes de la EA-95. 
Se establece una clasificación de las zapatas en rígidas y flexibles. 

  

Rígida: v � 2h 

Flexible: v > 2h 

Fig 30 

 
En el programa sólo se calcularán zapatas rígidas, es decir, aquéllas en las que el vuelo es menor que 
dos veces su altura, que es lo más habitual. 
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El programa utiliza el método del momento, tal como se indica en los comentarios del art. 59.4, ya que el 
método de las bielas y tirantes no se puede aplicar para todos los casos, y máxime cuando el programa 
admite momentos y cortantes en dos direcciones ortogonales, por lo que resulta más adecuado y con 
resultados prácticamente idénticos. 
Se aplica por tanto lo indicado de forma general en la memoria, utilizando las características de los 
materiales de acuerdo a la norma EHE. 
Desaparece la comprobación de adherencia en la presente norma. En cuanto a las cuantías mínimas 
mecánicas y geométricas, se definen en las Opciones. 
Se introduce de forma opcional la disposición de una armadura de zunchado perimetral en función del axil 
de cálculo transmitidos por el pilar. 
 
Implementación de otras normas. Es posible definir el uso de otras normativas seleccionando los materiales 
correspondientes a dichas normas y efectuando el cálculo de acuerdo a lo indicado en esta memoria.  
Consulte las opciones de cálculo del programa para definir aquéllas que considere más interesantes. 
 

Cimentaciones flotantes 

Losas y Vigas de Cimentación 
Discretización. La discretización efectuada para losas y vigas de cimentación es la misma que en forjados: 

� losas: malla de elementos tipo barra de tamaño 0.25 x 0.25 m (emparrillado con muelles en los nudos). 
� vigas: elementos lineales tipo barra, definiendo nudos en las intersecciones con otros elementos, dividida en 14 

tramos con nudos, si no intersecta con otros elementos. En los nudos, muelles. 

Se considera la cimentación apoyada sobre un suelo elástico (método del coeficiente de balasto), de 
acuerdo al modelo de WINKLER, basado en una constante de proporcionalidad entre fuerzas y 
desplazamientos, cuyo valor es el coeficiente de balasto. Se recuerda que este método no puede 
estudiar la interacción entre cimientos próximos. 

P = K · y 
p: tensión (T/m2) 
K: coeficiente de balasto (T/m3) 
y: desplazamiento (m) vertical 

La validez de esta hipótesis es aplicable a suelos homogéneos. Es un hecho que el asiento de una 
cimentación pequeña y una grande es diferente para la misma tensión transmitida al terreno, por lo que 
se debe aplicar con prudencia. 
También es sabido que el comportamiento de suelos granulares y cohesivos es diferente. 
Normalmente se tienen unos resultados de laboratorio que, junto al informe geotécnico, y conocido el 
tamaño de la cimentación o los tamaños medios de las vigas (anchos) o zapatas (lados), permiten 
determinar el coeficiente de balasto a aplicar. 
Si se dispone del módulo edométrico del terreno E

0
, determinado en laboratorio, y se conoce el ancho de 

la zapata, losa, ancho de viga o placa de ensayo de carga, se puede determinar el coeficiente de balasto 
K, suponiendo infinita y homogénea la capa compresible del terreno: 

b
E2K o=  

E0 : módulo edométrico 
b: dimensión de la cimentación 

En algún caso se verá que se proporciona el coeficiente de balasto de un terreno en función de un 
ensayo de placa de carga de un tamaño dado. 
El módulo de balasto en losas y vigas de cimentación. El módulo de balasto es un dato a introducir en el programa. 
Su determinación se realiza mediante métodos empíricos con ensayo de placa de carga. 
Normalmente, si se ha hecho un estudio geotécnico, éste le debe proporcionar el valor exacto de este 
módulo para las dimensiones que va a tener la losa de cimentación. 

Si el estudio ha sido realizado pero lo que se le proporciona es el módulo de balasto para placa de 30 x 
30 cm (u otro tamaño de placa) y no para la dimensión total de la losa, tenga en cuenta que: 

K1 · d1 = K2 · d2 

es decir, que los módulos de balasto K1 y K2 determinados con placas de diámetro d1 y d2 cumplen la 
relación anterior. 
Por tanto, de forma aproximada, se puede admitir que: 
en suelos arenosos, 

2

2
p

)b2(

)30b(K
1K

+⋅
=  

siendo: 

K1:  módulo balasto de la losa o viga de cimentación 
K

p
:  módulo balasto de la placa de 30 x 30 

b:  lado menor (ancho) de la losa o viga  (en cm) 

En zapatas rectangulares puede utilizar: 
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en suelos arcillosos, 
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siendo: 

K1: módulo balasto de la losa o viga de cimentación 
Kp: módulo balasto de la placa de 30 x 30 
b: lado menor (ancho) de la losa o viga (en cm) 
n: relación del largo al ancho de la losa 

Para vigas en particular sobre suelos arcillosos se puede utilizar: 

b
30K

1K p ⋅=
 

Con idéntico significado que en las fórmulas anteriores. 
Si no dispone de estudio geotécnico, puede optar por decidir de entre los módulos de balasto indicativos 
siguientes: 

0.5 kp/cm3 para suelo malo 
4.0 kp/cm3 para suelo medio 
12.0 kp/cm3 para suelo muy bueno 

Considerando tales valores como los proporcionados por un ensayo de placa de carga de 30 x 30 cm. 
Se entiende por suelo malo: suelo cenagoso o fangoso 
Se entiende por suelo medio: tierra arcillosa húmeda 
Se entiende por suelo muy bueno: graveras y zahorras naturales firmes. 

Un ejemplo: 
Se tiene un suelo medio, areno-arcilloso, cuyo dato conocido es un coeficiente de balasto K=4 kp/cm3, en 
ensayo de placa de carga de 30 x 30 cm. La dimensión de la losa de cimentación es de 2.00 m de ancho 
por 8 m de largo. Observe cómo determinar el coeficiente de balasto a considerar en el cálculo. 
No se sabe más que el suelo es areno-arcilloso, luego se calculará los dos y se hará una media 
ponderada: 

suelo arenoso: 

2

2
p

a )b2(

)30b(K
K

+⋅
=  

Kp: coeficiente de balasto placa 30x30 
b: dimensión menor (ancho) de la zapata en cm 
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2

a cm/kg32.133.04
)2002(
)30200(4K =⋅=

⋅

+
=  

suelo arcilloso: 

)bn5.1(
30)5.0n(K
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a ⋅⋅
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n: relación 4
menorlado
mayorlado

=  

b: dimensión menor 

3
a cm/kg45.01125.04

20045.1
30)5.04(4K =⋅=

⋅⋅
⋅+

=  

Lógicamente, los asientos son mayores en arcillas que en arenas, por lo que el coeficiente de balasto es 
inversamente proporcional al asiento. 
Como en este caso no se sabe la proporción, se tomará la media: 

3
a cm/kp89.0

2
)1125.032.1(K =

+
=  

Se convierte en T/m3: 3
6

3

a m/T6006.0
10
10K =⋅=

−

−

 

en el sistema internacional (SI) 3m/kN6000≈  
Se adjunta una lista orientativa de valores del coeficiente de balasto en función de la clase de suelo 
para placa rectangular de 0.30 x 0.30 m: 

 

Clases de suelo Coeficiente de Balasto (kg/cm3) 

Suelo ligero de turba y cenagoso 0.5-1.0 

Suelo pesado de turba y cenagoso 1.0-1.5 

Arena fina de ribera 1.0-1.5 

Capas de humus, arena y grava 1.0-2.0 

Tierra arcillosa mojada 2.0-3.0 

Tierra arcillosa húmeda 4.0-5.0 

Tierra arcillosa seca 6.0-8.0 

Tierra arcillosa seca dura 10.0- 

Humus firmemente estratificado con arena y pocas piedras 8.0-10.0 

Lo mismo con muchas piedras 10.0-12.0 

Grava fina con mucha arena fina 8.0-10.0 

Grava media con arena fina 10.0-12.0 

Grava media con arena gruesa 12.0-15.0 

Grava gruesa con arena gruesa 15.0-20.0 

Grava gruesa con poca arena 15.0-20.0 

Grava gruesa con poca arena, muy firmemente estratificada 20.0-25.0 

 

Para resolver la ecuación diferencial de la cimentación flotante, conocido el coeficiente de balasto K y el 
ancho b de la cimentación, sometida a un sistema de cargas q(x): 
 

  Fig 31    
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ecuación esta derivar al obtenida 
dx
dMQ −=

 

Además, 
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que es la solución general sin deformación por cortante, que se resuelve y se obtiene la solución del 
sistema. 

En general, se determina el factor de deformación por cortante  2
cortante LA

)1(l24
⋅
ν+

=φ  

I: inercia de la pieza 
�: coeficiente de Poisson 
A

cortante
: área de cortante 

L: longitud de la pieza 

Si dicho factor � es menor que 0.1, no se considera la deformación por cortante y es válida la solución 
general que, además, es exacta. Si es mayor que 0.1, se obtiene una solución aproximada descomponiendo 
la matriz de rigidez en una matriz de rigidez de la barra y otra de rigidez del suelo. 
Para obtener una solución aproximada de esta última se toman como funciones de forma polinomios de 
3er grado para obtener una solución aproximada de la integración, obteniendo la matriz de rigidez final 
superponiendo ambas. 
En general, las losas se descomponen en elementos cortos de 0.25 m de longitud, en las que 
normalmente ��> 0.1, por lo que se aplica la aproximación con deformación por cortante. Lo mismo sucede 
en vigas de cimentación en las que se apoyan forjados, ya que se generan nudos intermedios y, por 
tanto,  barras cortas. En vigas de cimentación largas en las que  ��< 0.1, se  aplicará la formulación 
exacta. 
Obtenida la deformada, se tienen los desplazamientos en los nudos, y por lo tanto puede obtener los 
esfuerzos para cada hipótesis. 
Opciones de cálculo. Todas las opciones de cálculo, parámetros definibles, redistribución, momentos mínimos, 
cuantías, tablas de armado, etc., definibles para vigas y losas son de aplicación en cimentaciones 
flotantes. (Consulte valores en el programa). 
Acciones a considerar. Sobre las vigas y losas de cimentación hay que decir que forman parte de la 
globalidad de la estructura, luego interaccionan entre sí con el resto de la estructura, ya que forman 
parte de la matriz global de rigidez de la estructura. Por tanto se pueden aplicar cargas sobre dichos 
elementos, al igual que cualquier viga o losa de la estructura de la que forma parte. 
Materiales a emplear. Se definen de forma específica los materiales a utilizar, hormigón y acero, como un 
elemento más de la estructura, solamente distinguidos porque son elementos que descansan en el 
terreno. 
Combinaciones. Los estados límites a comprobar son los correspondientes al dimensionado de elementos de 
hormigón armado (estados límites últimos), y a la comprobación de tensiones, equilibrio y despegue 
(estados límite de servicio). 
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� Despegue: cuando el desplazamiento vertical en algún nudo de losa o viga de cimentación es hacia arriba se indica 
que existe despegue, lo cual puede suceder en una o varias combinaciones de desplazamientos. Puede suceder y a 
veces sucede en obras con acciones horizontales fuertes. Si esto ocurre, debe revisar la estructura, rigidizando 
más la base, si es posible, y aumentando las dimensiones de la cimentación en planta y/o espesor. (Se incluye un 
fichero de texto con valores). 

� Equilibrio: se comprueba en vigas de cimentación. Si en la sección transversal se calcula la resultante de 
tensiones y queda fuera de ancho de la viga, no hay equilibrio y se emite un mensaje de error, que se incluye en 
los errores de vigas. 

� Tensiones: conocidos los desplazamientos en los nudos para cada combinación, se calculan las tensiones 
multiplicando por el coeficiente de balasto: 

p = K · y 

En el caso de viga de cimentación, se calcula la tensión en los bordes a partir del desplazamiento 
vertical, más el producto del giro de la sección por la distancia del eje introducido a cada borde. Se 
incluyen en un fichero de texto los puntos y la tensión de todos aquellos nudos que superan la tensión 
admisible definida para el terreno, y en los bordes, los que superan en un 25% la tensión admisible. 
Cálculo de losas y vigas de cimentación. Como se ha comentado anteriormente, las losas y vigas de cimentación 
se calculan como un elemento más de la estructura, realizando por tanto un cálculo integrado de la 
cimentación con la estructura. 
Si ha definido pilares con vinculación exterior cuyos desplazamientos están coaccionados o ha definido 
vigas con apoyo en muro, que también tienen coaccionados sus desplazamientos, debe ser prudente en el 
uso combinado con las losas y vigas de cimentación. 
Es un caso similar al empleo de cimentaciones profundas y superficiales, o simplemente zapatas o 
encepados aislados que se calculan sobre apoyos con vinculación exterior, y coexisten con vigas y losas 
en la misma cimentación. 
Pongamos un ejemplo que lo aclare: 
Planta de cimentación de un pequeño edificio. 

Fig 32           Fig 33      

Observe cómo los pilares con vinculación exterior (zapatas aisladas) no tienen asientos (desplazamientos 
verticales = 0), mientras que las losas y vigas tienen asientos en función del estado de cargas, 
dimensiones, geometría de la estructura y coeficiente de balasto, dando como resultado una deformada 
de la estructura que no sería la real. Si el terreno es bueno, con un valor alto del coeficiente de 
balasto, no son preocupantes esos asientos diferenciales, ya que serán muy pequeños. Pero cuando sea 
malo, y además aumente el número de plantas y, por tanto, las cargas, se deben tomar otras 
precauciones, que serían las siguientes. En primer lugar calcular las dimensiones de las zapatas aisladas. 
Conocidas las mismas, introducirlas como pequeñas losas rectangulares alrededor de los pilares, 
previamente eliminada la vinculación exterior. 
De esta manera, todos los elementos de cimentación se calculan sobre un lecho elástico y existirá una 
compatibilidad de deformaciones sin vínculos externos que impidan los movimientos de la misma. 
Las correas de atado entre zapatas no se han introducido. Si realmente las quiere considerar en el 
cálculo, tiene dos posibilidades: 

1. Como viga de atado, en cuyo caso no colabora,  ni transmite tensiones al terreno. Es como si estuviera atando, 
colocando unas cuantías mínimas en la viga: 

Fig 34    

2. Como viga de cimentación, en cuyo caso colabora y transmite tensiones al terreno: 

Fig 35    

Los resultados en ambos casos son diferentes. 
Hecho todo esto, recalcule de nuevo la obra. Obtendrá un cálculo integrado de la cimentación con la 
totalidad de la estructura, en el segundo caso. En el primero, como la viga de atado no hace nada, al 
menos facilita el dibujo. 
Podrá conocer los resultados de los armados y los asientos previstos (con el módulo de balasto 
considerado) por hipótesis de las losas introducidas, consultando en el comando Desplazamientos máximo 
y en nudo en Envolventes como en cualquier losa de forjado de piso. 
Del mismo modo que hemos advertido de las precauciones a tener en cuenta en el uso de pilares y 
pantallas cuyo arranque puede estar con o sin vinculación exterior, se comenta la problemática que 
pudiera surgir del empleo de la simulación de apoyo en muro, para muros de sótano o similares. 
Ya se han mencionado en otros apartados las precauciones en el empleo del apoyo en muro, que se 
ilustran con un ejemplo. 
En un edificio la losa de maquinaria de ascensor está apoyada perimetralmente en una mureta de fábrica 
de ladrillo o murete de hormigón. 

Figs 36 y 37   

El error que se puede cometer al utilizar la articulación en lugar del rodillo es importante frente a 
acciones horizontales. 
Frente a movimientos verticales en ambos casos se cometería algún error en caso de ser alto el edificio 
(>15 plantas), en el que los acortamientos elásticos del hormigón en pilares fuesen significativos, y las 
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partes de la estructura vinculadas al apoyo, lógicamente no se acortan nada (movimientos verticales = 
0), creándose un efecto no real de asientos diferenciales. 
En el caso de utilización conjunta de apoyos en muro (simulación de vigas) en las plantas inferiores por 
existencia de muros de sótano, con losas y vigas de cimentación, se deben adoptar las siguientes 
precauciones, distinguiéndose dos casos: 
1. El apoyo en muro pasa por pilares 

A.- Si no se ha desconectado el muro de los pilares, la vinculación del pilar al muro es tal que no puede moverse 
verticalmente, transmitiendo la carga que bajaba por él al apoyo en muro que, en definitiva, es una vinculación exterior 

( ; ; ), y por tanto no transmitiendo a los niveles inferiores carga alguna. 
Ejemplo: 

Fig 38      

En este caso, el programa no admitirá que exista una cimentación por losa o viga en los niveles inferiores de los 
pilares atravesados por un apoyo en muro, emitiendo un mensaje informativo. Con vinculación exterior el programa no 
avisa,  pero estará mal si después se pretende calcular una zapata, ya que el axil se anula (N = 0) en las plantas 
bajo el apoyo en muro. 
B.- Si ha desconectado el apoyo en muro de todos los pilares a los que toca y no hay conexión con el forjado, por 
ejemplo: 

Fig 39    

La carga del pilar baja a los niveles inferiores y se puede introducir una cimentación por viga o losa. 
Además, y para que no pueda haber transmisión de cargas o suspensión de la estructura del muro, defina un borde 
articulado en ese paño en contacto con el muro. También puede usar la opción articular/desconectar. 
C.- En este caso, igual que el anterior, y si el forjado es reticular o losa maciza, aunque se desconecte el muro de los 
pilares, la carga del pilar se puede suspender de la losa y puentearse hasta el apoyo en el muro: 

Fig 40    

Se ve con más claridad el ejemplo en el que el pilar es mayor que el espesor del muro. 

En este caso puede que parte de la carga baje a niveles inferiores y que otra parte se puentee. Pero, en cualquier 
caso, el cálculo estará mal si en la base se introducen vigas o losas de cimentación a estos pilares, circunstancia que 
también ocurre si tiene una vinculación exterior. 

2. El apoyo en muro no pasa por pilares ni pantallas. En general, no presenta problema este caso, pero hay que 
hacer las siguientes consideraciones: 

A.-El apoyo en muro está muy cerca de los pilares. 

Figs 41 y 42  

En este caso es posible que parte de la carga de los pilares de las plantas superiores se bifurque al apoyo en muro 
y no baje toda la carga a la posible losa o viga de cimentación. Basta con consultar la ley de cortantes o cortantes 
en los nudos entre los pilares y el apoyo en muro y verificar que no hay cambio de signo en la ley de cortantes, así 
como un valor alto de los mismos, lo cual es una prueba inequívoca de transmisión de cargas al muro. 
Si se encuentra con este problema, lo aconsejable es eliminar el apoyo en muro y simularlo de forma ficticia mediante 
pilares y una viga de mucho canto entre ellos. Poner a esos pilares ficticios el mismo tipo de cimentación que la fila 
de pilares paralela de la estructura y, si realmente están muy próximos, hacer una cimentación conjunta, efectuando 
posteriormente las correcciones oportunas debido a la no consideración de la rigidez del muro. 

Fig 43 y 44        

 

B.-El apoyo en muro está a una distancia aproximada a las luces normales del edificio. 

Fig 45      

Si ve que las leyes de cortantes, como en este ejemplo, cambian de signo en las viguetas perpendiculares al muro, no 
hay que tomar ninguna precaución especial, pudiendo definir vigas y losas de cimentación en los pilares. 
Tenga en cuenta todas las explicaciones e indicaciones realizadas en la presente memoria cuando utilice de forma 
conjunta cimentaciones sobre suelo elástico, pilares con vinculación exterior y apoyos en muro, así como el hecho de un 
cálculo integrado de la cimentación. 
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Resultados del Cálculo. Se consultan de la misma forma que las vigas y losas normales, pudiéndose modificar 
y obtener planos con la misma metodología. 
Comprobación y dimensionado de elementos 

A.- Vigas. Se realiza el dimensionado igual que una viga normal, teniendo en cuenta los parámetros, cuantías y tablas 
definidas en opciones para las vigas de cimentación. 
En el caso particular de vigas en � o L, se calcula la flexión transversal de las alas, obteniéndose un armado por 
flexión Asf. Se obtiene la armadura por efecto pasador Asp, y se comprueba la armadura de cosido en la unión ala-alma 
Asa, colocándose la mayor de las dos, sumando la de flexión.  

sfsaspTOTAL A)A,A(MAXAS +=  
Se compara dicha armadura con la obtenida por cortante en el alma y se coloca la mayor de las dos, tanto en el alma 
como en las alas, con igual diámetro y separación. 
De forma opcional, se realiza la comprobación a cortante y punzonamiento en una sección situada a medio canto útil 
del borde del pilar, con un ancho igual al pilar más un canto útil. 
Se comprueba que no supera la tensión tangencial en esa sección, la tensión límite sin necesidad de refuerzo a 
punzonamiento. Si se supera dicha tensión, se emite un mensaje de error. En este caso debe aumentarse el canto al 
propuesto por el programa para no tener que reforzar a punzonamiento. 

B.- Losas. El dimensionado de losas de cimentación es idéntico a las losas normales, y se aplican los mismos criterios, 
en particular, las opciones definidas para elementos de cimentación, cuantías, disposiciones de armado, tablas, etc. 
(Consultar Memoria de Cálculo y opciones particulares). 

Estructura Metálica 
Norma EA-95 (MV-103) 
La norma MV-103 es aplicable a perfiles laminados y armados.  
La formulación implementada en el programa realiza las siguientes comprobaciones: 

� Comprobaciones Dimensionales de los Elementos de la Sección Transversal: Se aplican, para las alas de los 
perfiles, las limitaciones dimensionales dadas en el art. 3.6. Espesores de los elementos planos de piezas 
comprimidas y en el apartado 5.1.3. Alas comprimidas. Para las almas la esbeltez límite viene dada en el apartado 
5.6.1.2. 

� Cálculo de Tensiones: El cálculo de tensiones se hace mediante el criterio de plastificación de Von Mises. Se ha 
incluido, para las tensiones normales, la formulación completa de la resistencia de materiales, es decir, incluyendo 
el producto de inercia en perfiles descritos en ejes no principales (angulares). La comprobación de pandeo se hace 
mediante los correspondientes coeficientes w más desfavorables, calculándose éstos a partir de las esbelteces, 
según se indica en la norma. 

� Cálculo de esbelteces: A parte del cálculo de las dos esbelteces en cada eje del perfil, se tiene en cuenta la 
esbeltez complementaria en perfiles empresillados (en perfiles para los que el programa no calcula las presillas 
se toma por defecto 50, que es el valor máximo permitido por la norma) y la esbeltez máxima en perfiles no 
descritos en ejes principales (angulares). 

Para estos últimos, el programa calcula internamente el producto de inercia, por lo que no es necesario indicarlo en 
la descripción del perfil. La longitud de pandeo tomada es la mayor entre los dos ejes. 
� Pandeo Lateral: La formulación del pandeo lateral es distinta según se trate de perfiles abiertos o cerrados. 
Para perfiles abiertos se usa el planteamiento expuesto en el anejo 4 de la norma para vigas de sección constante y 
simetría sencilla, extendiendo esta formulación para vigas en ménsula. Se particulariza para cargas aplicadas en el 
baricentro de la sección. Es importante tener esto en cuenta, ya que resulta e* = 0. 
El radio de torsión se calcula para el caso más desfavorable, es decir, apoyos ahorquillados (grado de empotramiento 
nulo en puntos de arriostramiento), y alabeo libre de las secciones extremas. Se obtiene de esta forma una seguridad 
suplementaria en la comprobación, que también ha de tenerse en cuenta.  
El programa calcula internamente la coordenada del centro de esfuerzos cortantes y la integral rx, cuando sean 
necesarios.  
Las longitudes de pandeo lateral se indican al programa mediante las distancias entre arriostramientos en ala 
superior e inferior (por defecto la longitud de la barra). El programa selecciona una de ellas dependiendo del signo 
del flector. Para el pandeo lateral siempre se trabaja en el eje fuerte del perfil. 

Otro parámetro muy importante es el coeficiente de momentos entre puntos de arriostramiento (!). El programa 
también trabaja con dos, uno para cada ala. Su inclusión se debe a que la formulación del pandeo lateral está 
desarrollada para barras sometidas a una distribución de momento flector constante, lo que queda, en la mayoría de 
los casos, excesivamente del lado de la seguridad.  
Por tanto, el programa multiplicará el momento crítico de pandeo lateral obtenido para la distribución uniforme, por 
el coeficiente de momentos correspondiente (en el anejo de la norma se le denomina z).  
Los coeficientes de momentos deben ser mayores que cero. Las distancias entre arriostramiento sí pueden ser nulas. 
En este caso no se comprueba pandeo lateral. 
Para perfiles cerrados se usará la formulación dada en el art. 5.5.2, sin tenerse en cuenta el coeficiente de 
momentos, ya que la rigidez torsional de los perfiles cerrados es muy grande. Los perfiles en tubo cilíndrico no 
pandean lateralmente debido a que la inercia en ambos ejes es la misma (esto es aplicable a tubos cuadrados). 
Por último, recordar que el programa tiene en cuenta el caso de pandeo lateral en el dominio anelástico, cuya 
formulación está descrita en el apartado 5.5.3 de la norma. 
� Abolladura del alma: Se comprueba la abolladura en almas que superen la esbeltez dada en el apartado 5.6.1.2. 

Esto sólo se permite en perfiles armados (los laminados no se comprueban a abolladura). No se permiten almas 
con esbeltez superior a la dada en el apartado 5.6.1.3. 

Si el alma precisa ser comprobada a abolladura, debe tener forzosamente rigidizadores transversales, los cuales se 
supone que son ultrarrígidos. Esto se indica en el programa aplicando una distancia entre rigidizadores mayor que cero. 
La formulación implementada para abolladura es la descrita en la norma, art. 5.6. Abolladura del alma en las vigas de 
alma llena, incluyendo la formulación en el campo anelástico. 

� Otros puntos de interés: 
- Se ha aumentado la biblioteca de perfiles laminados para la norma MV-103, añadiéndose las series L, T y 
LD, descritas en la norma MV-102. Para perfiles armados se han incluido todas las series dadas en el 
Prontuario de Ensidesa, incluyéndose perfiles en I, I asimétrica y T. 

- La norma portuguesa R.E.A.E. permite el uso de la norma española MV-103, salvo en el caso del pandeo de 
barras comprimidas, para el que incorpora una formulación propia. Hay diferencias también en el caso del 
pandeo lateral, pero no se facilita información detallada al respecto. Por tanto, la citada norma portuguesa 
se ha implementado para perfiles laminados y armados con la misma formulación que la MV-103, salvo para 
la comprobación de barras sometidas a compresión simple y compuesta, en las que se usan las fórmulas 
dadas en el art. 42º de la norma R.E.A.E. 

Norma EA-95 (MV-110) 
La norma MV-110 es aplicable a perfiles conformados.  
El cálculo de perfiles conformados es, en la mayoría de los casos, más complejo que para los laminados 
y armados, debido a la gran inestabilidad de este tipo de perfiles. Se realizan, por tanto, más 
comprobaciones y en más puntos de la sección transversal. Por tanto, el cálculo bajo una norma de 
perfiles conformados puede ser significativamente más lento que para el caso de perfiles laminado y 
armados. 
A continuación se resumen brevemente los aspectos principales de la implementación de la norma MV-110 
en Metal 3D: 
1. Las esbelteces límites para los elementos de la sección transversal son las siguientes: 

� Elementos no rigidizados o con rigidizador de borde: 60 
� Almas entre elementos: 150 
� Rigidizadores: La del elemento rigidizador 

2. En relación con el punto anterior, hay que tener en cuenta que para la comprobación de barras 
sometidas a compresión se usa la formulación dada en el capítulo V de la norma, en el que también se 
dice que el límite de validez de dicha formulación es para elementos de esbeltez inferior a 80. 
3. El programa comprueba las dimensiones mínimas de los rigidizadores, según se indica en el art. 1.7. 
4. Se comprueba la abolladura por tensiones normales y tangenciales, según lo expuesto en el capítulo 
II. Para ello, se calculan los coeficientes de abolladura por tensiones normales (siempre para elementos 
largos) y tangenciales, así como la sección eficaz del perfil para cada combinación de esfuerzos (se usa 
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un método iterativo). También se tiene en cuenta la interacción entre abolladura por tensiones 
tangenciales y normales (art. 2.6). 
5. La combadura (equivalente al pandeo lateral) se comprueba para las secciones en las que hay un ala 
comprimida. Se tiene en cuenta lo prescrito en el art. 3.5 para piezas con dos cabezas comprimidas con 
coacción elástica entre ellas. 
Los tipos de sección para los que se hace la comprobación de combadura son los siguientes: 

� Perfiles en C rigidizada o no. Cuando el eje vertical es el fuerte, se calcula como un perfil “omega” si tiene 
rigidizadores. En caso contrario, no se hace esta comprobación. 

� Perfiles en Z rigidizada siempre y no rigidizada cuando el eje fuerte es el horizontal. 
� Perfiles "omega". Siempre se calcula el coeficiente de combadura independientemente de cuál sea el eje fuerte. 
� Perfiles en C unidos por sus almas para formar un perfil en Y, o por sus rigidizadores para formar un perfil en 

cajón (o con separación). En el caso de que las C no estén rigidizadas, se calcula el coeficiente de combadura sólo 
cuando el eje fuerte es el horizontal y la separación entre perfiles es nula. 

� Perfiles en cajón. Con la formulación de la norma MV-103. 
� Angulares rigidizados, siempre que exista un eje fuerte. 
� Dos angulares rigidizados unidos por sus alas verticales. 
� Para perfiles en tubo no se comprueba combadura, y se ha tomado como máxima esbeltez de sus paredes, a falta 

de más información, el valor dado por la norma AISI. 

6. Hay que tener en cuenta que, a diferencia de la norma MV-103, los efectos de combadura y abolladura 
se incluyen en la tensión final de comparación facilitada por el programa, a través de los 
correspondientes coeficientes para dichas inestabilidades, y no  constituyen comprobaciones separadas, 
como en el caso de perfiles laminados y armados. 
7. En el cálculo de tensiones normales se incluye el producto de inercia, calculándose el mismo para la 
sección eficaz. 
8. El programa incluye la torsión en el cálculo de tensiones tangenciales, suponiendo que se trata de 
torsión uniforme, lo cual es muy aproximado para perfiles cerrados. En el apartado 4.3. se indica el 
rango de validez de esta suposición para perfiles abiertos, aunque recordamos que los perfiles 
conformados, y más los de sección abierta, no son adecuados para resistir esfuerzos de torsión. 
9. Las esbelteces eficaces se calculan para cada estado de carga, teniendo en cuenta lo siguiente: 

� Para perfiles compuestos con separación y longitud de pandeo en el plano de la separación no nula, se añade una 
esbeltez complementaria de 50. 

� Para perfiles no descritos en sus ejes principales (angulares, zetas, etc), se calcula la inercia mínima en uno de 
ellos,  tomándose la misma para la comprobación de compresión simple. 

10. La formulación para elementos sometidos a compresión simple o compuesta es la expuesta en el art. 
5.2. de la norma. El programa calcula las excentricidades de imperfección y los factores de amplificación 
de los momentos flectores, cuando sea necesario. 
11. Por último, aclarar que la biblioteca de perfiles conformados incluida con el programa para la norma 
MV-110, corresponde a las series dadas en el Prontuario de Ensidesa, que incluye a su vez los perfiles 
de las normas MV-108 y MV-109. También se han descrito las distintas combinaciones posibles entre los 
perfiles anteriores para formar perfiles compuestos 
 

Implementación norma EHE-98 
Se ha realizado la implementación de la norma EHE-98, de acuerdo al Real Decreto 2662/1998 de 11 de 
diciembre, por el que se aprueba la 'Instrucción de Hormigón Estructural' (EHE). Se aplicará el Sistema 
Internacional (S.I.). 
 

Materiales a emplear 
Hormigones 
Se define una serie de hormigones tipificados: 
HA-25, HA-30, HA-35, HA-40, HA-45, HA-50 
en donde el número indica la resistencia característica fck, a los 28 días en probeta cilíndrica, expresado 
en N/mm2 (MPa). 
 
Niveles de control. En general, se establecen dos tipos de control para toda la serie de hormigones: Control 
normal y Control intenso. 
En ambos casos, el coeficiente parcial de seguridad es �c = 1.50, luego la resistencia de cálculo será: 
fcd = fck / �c = fck / 1.5. 
Para hormigones tipo HA-25, se establece el Control reducido (edificios de dos plantas y luces de cálculo 
menores de 6 metros), en cuyo caso la resistencia fcd no podrá superar 10 N/mm2. 
Para el caso de acciones accidentales (sismo, explosiones, ...) el coeficiente parcial de seguridad será 
�c = 1.30. 
Por tanto, la resistencia de cálculo fcd será diferente en función de la combinación de acciones que se 
esté calculando. 
El módulo de elasticidad del hormigón: tomando fcm28 = fck + 8 (N/mm2). 
 

Aceros 
Los tipos de aceros a utilizar son: 

Denominación 
Límite elástico 
(f

yk
) en N/mm2 

B-400-S 400 

B-500-S 500 

B-500-T 500 

 
 

siendo el módulo de elasticidad ES = 200000 N/mm2. 
 
Diámetros utilizables. Para los aceros B400-S y B-500-S los diámetros podrán ser: 6, 8, 10, 12, 14 (nuevo), 
16, 20, 25, 32. 
Para los aceros B-500-T, utilizables como mallazos, los diámetros podrán ser: 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 
8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 14, 16, 20, 25, 32. 
 
Niveles de control. Se establecen dos niveles: Control reducido y normal. 
El coeficiente parcial de seguridad del acero es, en situaciones normales, �s = 1.15, siendo la resistencia 
de cálculo: 

s

yk
yd

f
f

γ
=  

En el control reducido se reduce en un 75 %: 

s

yk
yd

f
75.0f

γ
=  

Para el caso de acciones accidentales (sismo, explosiones) el valor del coeficiente parcial de seguridad 
será 
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 �s = 1.00. Por tanto, la resistencia de cálculo fyd depende del nivel de control y de la combinación de 
acciones que estemos calculando. 
 

Combinaciones de acciones 
Se han definido por defecto las siguientes combinaciones para edificación. 
1.  Situaciones persistentes o transitorias (peso propio, sobrecarga, viento): 

 una acción variable ∑ ⋅γ+⋅γ
j

KQKjGj QG
 

dos o más acc. variables: ∑∑ ⋅γ+⋅γ
i

KiQiKi
j

Gj Q9.0G  

2. Situaciones sísmicas (peso propio, sobrecarga, sismo): 
∑ ∑ ⋅γ+⋅γ+⋅γ

j i
K,EAKiQiKjGj AQ8.0G  

siendo: 

�Gj:  Coef. de mayoración de acciones permanentes (peso propio) 
�Qj:  Coef. de mayoración de acciones variables (sobrecarga, viento) 
�A:   Coef. de mayoración de acciones sísmicas 
GKj:  Valor característico de las acciones permanentes (peso propio) 
QKj:  Valor característico de las acciones variables (sobrecarga, viento) 
AE,K: Valor característico de las acciones sísmicas 
 

 
Para los estados límite últimos (E.L.U.) el valor de los coeficientes parciales de seguridad de mayoración 
de acciones utilizados para las combinaciones es el que se muestra en la siguiente tabla. 
 Situación permanente y transitoria Situación accidental 

Tipo de acción Favorable Desfavorable Favorable Desfavorable 

Permanente 
(peso propio) �

G
 = 1.00 

�
Q
 = 1.60 

�
Q
 = 1.50 

�
Q
 = 1.35 

c. reducido 

c. normal 

c. intenso 

�
G
 = 1.00 �

G
 = 1.00 

Variable 
(sobrecarga, viento) �

Q
 = 1.00 

�
Q
 = 1.80 

�
Q
 = 1.60 

�
Q
 = 1.50 

c. reducido 

c. normal 

c. intenso 

�
Q
 = 0.00 Sobrecarga: �

Q
= 1.00 

viento: �
Q
 = 0.00 

Accidental 
(sismo)    �

A
 = 1.00 �

A
 = 1.00 

 
Con dichos coeficientes se han formados las diferentes combinaciones que puede consultar en la 
Biblioteca de Combinaciones. 
 
Los E.L.U. considerados para los estados que se calculan son: Hormigón y equilibrio y Vigas centradoras. 
Los estados límite de servicio (E.L.S.) tomarán siempre �

g
 = �

q
 = 1, eliminando y sustituyendo los 

coeficientes 0.9 y 0.8 por 1, y se aplican a Desplazamientos y Tensiones del terreno. 
Para los elementos de la estructura que sean metálicos se aplican los coeficientes de la EA-95. 
 

Estado Límite de agotamiento frente a solicitaciones normales 
Se aplica lo indicado en el artículo 42. 
 

Estado Límite de inestabilidad (pandeo) 
El usuario define el coeficiente de pandeo en pilares. 
La excentricidad ficticia se calcula de acuerdo al método aproximado aplicándose en ambas direcciones: 

c

2
o

o

o
ya i50

l
e10h
e20h))(12.01(l ⋅

+
+

ε+εβ+=  

lo: Longitud de pandeo 
ic: Radio de giro en la dirección considerada 
�� 0.004 
�y: fyd / Es 

b: Factor de armado   
2
s

2

i4
)dd( ′−

=  

i
s
: Radio de giro de las armaduras, calculando a partir del armado real que se comprueba 

 

Estado Límite de agotamiento frente a cortante 
Comprobaciones realizadas 
� En borde de apoyo: Vrd � Vu1 
� A un canto útil del borde de apoyo Vrd � Vu2 

Se supone que el ángulo que forman las bielas de compresión y el eje de la pieza es � = 45º, por lo 
que: 

dbf3.0V cdul ⋅⋅=
 

� Piezas sin armadura cortante (losas y nervios de reticular): 

02.0
bd
Atraccióndearmaduraladecuantía

)mm(d
2001

)mm/N(fdb)f100(12.0V

s
1

2
ck

31
ck12u

≤==ρ

+=ξ

⋅⋅⋅ρξ=

 

Si Vrd > Vu2, la resistencia del hormigón es la misma fórmula, sustituyendo 0.12 por 0.10, disponiéndose 
refuerzo como se indica a continuación mediante ramas verticales. 
 
� Piezas con armadura de cortante (vigas y losas, y nervios reticulares): 

∑ αα ⋅=

⋅⋅ρζ=

+=

d,ysu

31
ck1cu

sucu2u

fAd9.0V

db)f100(10.0V

VVV

 

 Cuantías mínimas: ∑ ⋅⋅≥⋅ αα bf02.0fA cdd,y  

� Disposiciones relativas a las armaduras:  

ulrdt

ulrdult

ulrdt

V
3
2Vsimm200d3.0S

V
3
2VV

5
1simm300d6.0S

V
5
1Vsimm300d8.0S

>≤≤

≤<≤≤

≤≤≤

 

� Se comprueba el rasante en la unión ala-alma de acuerdo a 44.2.3.5 en secciones en 'T'. 
 

Estado Límite de agotamiento por torsión en vigas 
Se aplica lo indicado en el artículo 45: 

eecduld hAf36.0TT =<
 

supuesto 
c2

h
u
Ah,º45 o

e >
≤

⎭
⎬
⎫≤=θ  
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Cálculo de la armadura transversal 

)MPa400f(
fA

T
5
A2

d,yt
d,yte

dt ≤≥  

Cálculo de la armadura longitudinal 

d,yte

ed
l fA2

UTA ⋅
≥  

Disposiciones relativas a las armaduras 

8
US e≤ , siendo a el lado menor de Ue (perímetro eficaz) 

uld

uldul

uld

T
3
2Tsimm200a3.0S

T
3
2TT

5
1simm300a6.0S

T
5
1Tsimm300a8.0S

>≤≤

≤<≤≤

≤≤≤

 

Comprobación de cortante + torsión 

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−=β≤⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
ββ

b
h12,1

V
V

T
T e

ul

rd

ul

d
 

Estado Límite de Punzonamiento 
Se aplica el método general del programa, que calcula en perímetros paralelos al borde de apoyos, la 
primera superficie a 0.5 d, y en los restantes cada 0.75 d. 
De acuerdo a lo indicado en los comentarios del punto 46.2, el presente método permite una evaluación 
más precisa de las tensiones de comparación de la EH-91, basado a su vez en el Código ACI americano, y 
cuya implementación permite el programa. El programa Análisis del Punzonamiento de CYPE implementa la 
formulación del artículo 46, y al cual le remitimos si desea hacer una comprobación aislada y comparar 
resultados. 
 

Estado Límite de descompresión. Fisuración 
De forma opcional, puede establecer un límite de fisura, y se realiza la comprobación de fisuración, de 
acuerdo a lo indicado en el artículo 49.2.2., en vigas de hormigón armado en flexión simple. 
También se pueden aplicar de forma opcional los criterios de limitación de la fisuración por cortante 
(art. 49.3) y por torsión (art. 49.4). 
 

Estado Límite de deformación 
Se aplica el método simplificado, obteniéndose las flechas mediante doble integración de curvaturas. 
Para el cálculo de la flecha activa, la obtención de las flechas diferidas se obtienen a partir de las 
flechas instantáneas, aplicando los coeficientes de fluencia de las opciones definidas. 
Igualmente, para el cálculo de la flecha total a plazo infinito, existe en opciones unos coeficientes de 
fluencia definidas por el usuario. 
Se puede establecer un límite de las flechas tanto absolutas como relativas de acuerdo a las opciones y 
valores que defina el usuario. 

Elementos estructurales 
Para vigas, soportes y losas, se aplica lo indicado en la artículos 54, 55 y 56. 
Anejo 12. Requisitos especiales recomendados para estructuras sometidas a acciones sísmicas. 

Para estructuras calculadas de acuerdo a la NCSE-94 por el método de Análisis Modal Espectral que 
permite el programa, si se seleccionan los requisitos de ductilidad para estructuras de ductilidad alta y 
muy alta, se aplican las prescripciones indicadas en 5.2. (Vigas) y 5.3. (Soportes). 
De forma opcional se podrá realizar el solape de la armadura vertical en la zona central de los pilares. 
 

Criterios de ductilidad para Vigas y Pilares 
Si se activan estos criterios se aplicarán en el armado de vigas y pilares una serie de requisitos, según 
la ductilidad sea alta o muy alta. Los criterios de armado de la norma sísmica en función de la 
aceleración de cálculo se aplican siempre, independientemente del tipo de criterio por ductilidad 
seleccionado. 
 Si consideramos que la estructura posee una ductilidad muy alta: 

� En los extremos de las vigas, la armadura longitudinal de una cara debe ser al menos el 50% de la cara opuesta. 

     Armado inferior ≥ 0.5 Armado superior.  

     Armado superior ≥ 0.5 Armado inferior (en extremos). 
 � La armadura mínima longitudinal en cualquier sección, debe ser al menos un tercio (1/3) de la máxima en su cara. 

 Armado mínimo inferior ≥ 1/3 Armado máximo inferior. 

 Armado mínimo superior ≥ 1/3 Armado máximo superior. 
� La armadura mínima longitudinal tendrá una cuantía de al menos 0.004 bh o un diámetro de 16 mm en cada 

esquina, tanto superior como inferior. 
� En una zona de 2 veces el canto de la viga, junto a los apoyos se colocarán estribos a la menor de las 

siguientes separaciones: 
 Un cuarto del canto (1/4 h). 
 24 veces el diámetro del estribo. 
 6 · diámetro barra menor comprimida. 
 15 cm. 
� Se amplifica el cortante un 25%. 
� En cabeza y pie, así como en el nudo de pilares se colocarán estribos a una separación igual a la menor de las 

siguientes: 
 10 cm. 
 Dimensión menor del pilar / 4. 
 6 · diámetro de la menor barra vertical. 
� Los estribos del apartado anterior, se colocarán en una longitud igual a la mayor de las siguientes: 
 2 veces la dimensión menor del pilar. 
 Altura del pilar / 6. 
 60 cm. 
� La cuantía volumétrica de estribos en dicha zona será mayor que 0.12. 
� La cuantía geométrica de armadura vertical será mayor que 0.01 y menor que 0.06 respecto a la sección 

transversal del pilar. 
� Recuerde seleccionar la tabla de armados de pilares especifica, para cumplir los requisitos de 3 barras mínimas 

por cara, y separación menor de 15 cm. 

 Si consideramos que la estructura posee una ductilidad alta: 
� En los extremos de las vigas, la armadura longitudinal de una cara debe ser al menos el 33% de la cara opuesta. 

 Armado inferior ≥ 0.33 Armado superior. 

 Armado superior ≥ 0.33 Armado inferior (en extremos). 
� La armadura mínima longitudinal en cualquier sección, debe ser al menos un cuarto (1/4) de la máxima en su cara. 

 Armado mínimo inferior≥ 1/4 Armado máximo inferior. 

 Armado mínimo superior ≥ 1/4 Armado máximo superior. 
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� La armadura mínima longitudinal tendrá una cuantía de al menos 0.004 bh o 3.08 cm2 (equivalente a 2 diámetros 
de 14 mm) tanto superior como inferior. 

� En una zona de 2 veces el canto de la viga, junto a los apoyos se colocarán estribos a la menor de las 
siguientes separaciones: 

 Un cuarto del canto (1/4 h). 
 24 veces el diámetro del estribo. 
 8 · diámetro barra menor comprimida. 
 15 cm. 
� Se amplifica el cortante un 25%. 
� En cabeza y pie, así como en el nudo de pilares se colocarán estribos a una separación igual a la menor de las 

siguientes: 
 15 cm. 
 Dimensión menor del pilar / 3. 
 8 · diámetro de la menor barra vertical. 
 24 veces el diámetro del estribo. 
� Los estribos del apartado anterior, se colocarán en una longitud igual a la mayor de las siguientes: 
 2 veces la dimensión menor del pilar. 
 Altura del pilar / 6. 
 60 cm. 
� La cuantía geométrica de armadura vertical será mayor que 0.01 y menor que 0.06 respecto a la sección 

transversal del pilar. 
� Recuerde seleccionar la tabla de armados de pilares especifica, para cumplir los requisitos de 3 barras mínimas 

por cara, y separación menor de 15 cm.

LISTADOS Y GRÁFICOS 
� Plantas y secciones de la geometría introducida en el programa 
� Plantas de cargas superficiales, lineales y puntuales 
� Listado de superficies y volúmenes 
� Listado de cuantías de obra 
 

 



                                                         

                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANNEX 2.-DICTAMEN



                                                         

                 

INFORMACIÓ PRÈVIA____________________________________________ 
 
OBJECTIU DEL DICTAMEN: 
 
El dictamen tècnic de l’habitatge busca establir l’estat de conservació i manteniment de la mateixa. Es basa en una 
inspecció visual exhaustiva de tots els seus components i sistemes constructius. 
 
L’objectiu final és establir l’estat de conservació de l’edifici fent una diagnosis profunda i així poder dur a terme la 
rehabilitació integral del mateix per realitzar un futur canvi d’ús. 
 
S’ha de tenir en compte l’actual estat d’abandonament en el que es troba l’edificació, ja que la falta de manteniment 
pot haver agreujat les patologies. 
 
 
ANTECEDENTS: 
 
Es desconeix l’any exacte de construcció de l’edifici. Únicament sabem que pertany al segle XVIII. 
Actualment l’edifici consta de dues plantes més coberta i s’utilitza com a lloc de reunió d’una seu política. 
 
 
DOCUMENTACIÓ: 
 
L’absència de documentació gràfica, plànols, ha fet necessari que abans de començar l’estudi es realitzes 
l’aixecament de plànols de la casa, per posteriorment poder situar les patologies. 
 
 
VALORACIÓ DE L’EDIFICI: 
 
 ANÀLISIS DE LES PATOLOGIES: 
Es realitzarà un estudi de les patologies constructives tant dels elements estructurals com dels que no ho son; per 
determinar les causes i l’estat en el que es troben. 
 
Per realitzar l’anàlisi haurem de tenir en compte que un procés patològic és originat per varies causes. Las causes 
poden ser directes, actuen sobre l’edifici provocant lesions (físiques, químiques o mecàniques), o indirectes, defectes 
constructius de l’edifici que afavoreixen als agents directes. 
 
 LESIONS EN L’ EDIFICACIÓ: 
    Rentat diferencial:  

Escorrentia superficial d’aigües pluvials en paraments verticals provocant dipòsits de brutícia en el seu 

recorregut. 

Esquerdes:  

Obertures longitudinals, transversals o inclinades en paraments de suport o revestiments, de gruix superior a 

2mm. 

 

 

 

 

Fissures:  

Obertures longitudinals, transversals o inclinades en paraments de suport o revestiments, de gruix inferior a 

2mm.  

Deformacions:  

Pèrdua de forma, originada per un excés d’esforç  mecànic. 

Humitat per filtració:  

Prové de l’exterior i penetra per petites fissures o porus. Depèn de la qualitat i manteniment dels materials. 

Humitat Accidental:  

És resultat de la ruptura del material, generalment en zones de coberta o d’instal·lacions, produint-se taques 

de caràcter superficial, generalment si la taca és puntual s’assumeix el deteriorament “punt fix de trencament 

d’instal·lació” i si la taca és allargada “recorregut de d’instal·lació afectada”. Serà possible arribar a diferenciar 

aquest procés patològic de qualsevol altre tipus d’humitat degut a la major quantitat d’aigua que es transmet. 

Humitat per capil·laritat: 

És la que apareix com a resultat de l’ascens d’aigua del propi terreny per efectes del nivell freàtic o per la 

mateixa aigua de pluja en els llocs on el terra no té el drenatge adequat, permetent així que l’únic mitja de 

desaigua sigui la filtració per efectes d’absorció del material. 

Lesions per atacs biòtics:  

Totalitat de lesions que poden produir-se per l’efecte d’organismes vius, tals com: insectes (afecten en general 

a la fusta), animals (gran acció erosiva en paviments), plantes (produeixen humitats pel reg, deformacions per 

excés de pes i filtracions per accions de les arrels), plantes microscòpiques (condensacions degut a l’acció dels 

fongs i floridures).  

Atacs per insectes larvaris: Anòbids (corcs)  

Lesions per atacs abiòtics:  

Lesions derivades de l’acció dels agents atmosfèrics tals com degradació degut a radiació solar, humitat, acció 

del vent, foc, fatiga del material, disminució de resistències, etc... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                         

                 

          FITXES DE LESIONS 
 

 
 

_______________________________________________TANCAMENTS EXTERIORS 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coberta 

 
TIPUS DE LESIÓ: 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓ: 
 
 
 
 
CAUSA/ES: 
 
 
 
 
OBSERVACIONS: 
 
 
 
 
ACTUACIÓ SOBRE LA: 
CAUSA: 
No es pot actuar 

PATOLOGIA:  
Reconstrucció de la coberta, col·locant teles 
asfàltiques i làmines impermeables. 
Construcció d’una base (llosa de formigó). 

 
GRAVETAT: 
Lleu 
Important  
Greu 
 

INTERVENCIÓ: 
Immediata 
A mig termini (0-3 anys) 
A llarg termini (3-6 anys) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Façana principal 

 
TIPUS DE LESIÓ: 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓ: 
 
 
 
CAUSA/ES: 
 
 
 
 
OBSERVACIONS: 
 
 
 
ACTUACIÓ SOBRE LA: 
CAUSA: 
No es pot actuar. 

PATOLOGIA: 
Es podria intentar reparar les fusteries i 
aplicar vernissos protectors, però directament 
procedirem a la substitució de les fusteries. 
Millorant les condicions d’aïllament 

 
GRAVETAT: 
Lleu 
Important 
Greu 
 

INTERVENCIÓ: 
Immediata 
A mig termini (0-3 anys) 
A llarg termini (3-6 anys) 
 

 
 
 

FITXA Nº: 1                 Tancaments exteriors 
ELEMENT AFECTAT: Coberta. 
PATOLOGIA: Humitat per filtració. 

Aparició de forats en la coberta degut al desplaçament i ruptura d’algunes teules, i en 
conseqüència, filtració d’aigua 

Fenòmens atmosfèrics (pluja,vent, neu), biològics (ocells, gats…) i en general molta falta  
de manteniment. 

És una entrada d’aigua que contribueix al deteriorament dels elements que componen la 
coberta i el fals sostre que hi ha a sota. 

Física     Química    Mecànica 

Les fusteries exteriors de fusta presenten esquerdes i alteració del color (brut i grisos). 

Efectes atmosfèrics i incidència dels raigs UVA; que han fet que la fusta perdi la humitat i la 
pigmentació pròpia. 

La falta de manteniment ha influït molt en l’estat actual en el que es troba la fusta. 

Física     Química    Mecànica 

FITXA Nº: 2                 Tancaments exteriors 
ELEMENT AFECTAT: Façana principal. 
PATOLOGIA: Envelliment de les fusteries. 



                                                         

                 

 
 
 
 
 
 

Façana principal 
 
TIPUS DE LESIÓ: 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓ: 
 
 
 
 
CAUSA/ES: 
 
 
 
 
OBSERVACIONS3: 
 
 
 
ACTUACIÓ SOBRE LA: 
CAUSA: 
No es pot actuar. 

PATOLOGIA: 
Repicat de les restes de revestiment, raspallat 
del la superfície i rejuntat de les pedres.  

 
GRAVETAT: 
Lleu 
Important 
Greu 
 

INTERVENCIÓ: 
Immediata 
A mig termini (0-3 anys) 
A llarg termini (3-6 anys) 
 

 
 
 
 
 
 
                                                 
3 Veure documentació annex 4: Projecte rehabilitació façana. 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Façana principal 

 
TIPUS DE LESIÓ: 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓ: 
 
 
 
 
CAUSA/ES: 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONS: 
 
 
 
 
 
ACTUACIÓ SOBRE LA: 
CAUSA: 
Instal·lació d’escopidors o creació de goteró 
en les fusteries i en la cornisa. 

PATOLOGIA: 
Neteja de la façana o en el nostre cas tornar-
la a pintar. 

 
GRAVETAT: 
Lleu 
Important 
Greu 
 

INTERVENCIÓ: 
Immediata 
A mig termini (0-3 anys) 
A llarg termini (3-6 anys) 
 

 
 
 
 
 

S’aprecien despreniments del revestiment de la façana en diferents punts de la seva 
superfície (indicats al plànol) 

Degradació del material degut a l’acció de fenòmens atmosfèrics com el vent, la pluja, la 
neu i els cops i el fregament (en les parts baixes de la façana). 

Fa aproximadament 15 anys la façana va ser rehabilitada. 

Física     Química    Mecànica 

FITXA Nº: 3                 Tancaments exteriors 
ELEMENT AFECTAT: Façana principal. 
PATOLOGIA: Despreniments de l’arrebossat. 

FITXA Nº: 4                 Tancaments exteriors 
ELEMENT AFECTAT: Façana principal. 
PATOLOGIA: Rentat  diferencial. 

Aparició de taques allargades i fosques produïdes per la part inferior de les fusteries i de les 
cornises de la façana  principal. 

Sedimentació de les partícules dissoltes en l’aigua de pluja sobre la façana; produint 
dipòsits de brutícia. 

Les obertures per les finestres manquen de peça d’escopidors o de goteró, la qual cosa fa 
que l’aigua arrossegui la brutícia acumulada en aquesta zona i caigui directament en la 
façana. 

Física     Química    Mecànica 



                                                         

                 

 
 
 
 
 
 

Façana principal 
 
TIPUS DE LESIÓ: 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓ: 
 
 
 
 
 
 
CAUSA/ES: 
 
 
 
OBSERVACIONS: 
 
 
 
 
ACTUACIÓ SOBRE LA: 
CAUSA: 
Establir un manteniment periòdic a les 
façanes de l’edifici. 

PATOLOGIA: 
Extracció de les plantes i imprimació de 
productes antiarrels en les zones més 
afectades. 

 
GRAVETAT: 
Lleu 
Important 
Greu 
 

INTERVENCIÓ: 
Immediata 
A mig termini (0-3 anys) 
A llarg termini (3-6 anys) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Façana pati interior 

 
TIPUS DE LESIÓ: 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓ: 
 
 
 
 
CAUSA/ES: 
 
 
 
 
OBSERVACIONS: 
 
 
 
ACTUACIÓ SOBRE LA: 
CAUSA: 
No es pot actuar. 

PATOLOGIA: 
Repicat de les restes de revestiment, raspallat 
de la superfície, aplicació d’una capa 
consolidant, aplicació del revestiment. 

 
GRAVETAT: 
Lleu 
Important 
Greu 
 

INTERVENCIÓ: 
Immediata 
A mig termini (0-3 anys) 
A llarg termini (3-6 anys) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FITXA Nº: 5                 Tancaments exteriors 
ELEMENT AFECTAT: Façana principal 
PATOLOGIA: Capa vegetal.  

En la paret de la façana apareix vegetació que contribueix al deteriorament del material 
d’acabat de façana i existeix el perill que les arrels es facin grans i puguin penetrar en els 
tancaments. 

Falta de manteniment i de neteja de la façana. 

En les façanes confrontants també existies vegetació, motiu pel qual pot afavorir 
l’existència d’aquesta en la nostra. 

Física     Química    Mecànica 

S’aprecien restes del revestiment en les façanes interiors del pati, tot i que la gran part 
d’aquest ja s’ha disgregat. 

Disgregació del material  degut a l’acció de fenòmens atmosfèrics com el vent, la pluja, la 
neu. 

Un factor important és la mala qualitat del material utilitzat. 

Física     Química    Mecànica 

FITXA Nº: 6                 Tancaments exteriors 
ELEMENT AFECTAT: Façanes pati interior  
PATOLOGIA: Disgregació del revestiment. 

  

   



                                                         

                 

 
 
 
 
 
 
 

 
Façana posterior 

 
TIPUS DE LESIÓ: 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓ: 
 
 
 
 
CAUSA/ES: 
 
 
 
 
OBSERVACIONS: 
 
 
 
 
 
 
ACTUACIÓ SOBRE LA: 
CAUSA: 
No es pot actuar. 

PATOLOGIA: 
Rejuntat de las peces amb morter especial. 

 
GRAVETAT: 
Lleu 
Important 
Greu 
 

INTERVENCIÓ: 
Immediata 
A mig termini (0-3 anys) 
A llarg termini (3-6 anys) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Façana pati interior 

 
TIPUS DE LESIÓ: 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓ: 
 
 
 
CAUSA/ES: 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONS: 
 
 
 
 
ACTUACIÓ SOBRE LA: 
CAUSA: 
Creació d’una capa impermeabilitzant en 
tota la superfície del pati, solapant aquesta 
fins al parament vertical. I col·locació d’un 
minvell per protegir la trobada. 

PATOLOGIA: 
Neteja de les taques d’humitat. 

 
GRAVETAT: 
Lleu 
Important 
Greu 
 

INTERVENCIÓ: 
Immediata 
A mig termini (0-3 anys) 
A llarg termini (3-6 anys) 
 

 
 
 
 
 

Pèrdua parcial o total de material aglomerant d’unió dels maons que conformen el mur 
exterior del pati. 

Degradació del material  degut a l’acció de fenòmens atmosfèrics com el vent, pluja, 
gelades. 

És una lesió que apareix en les façanes del pati que prèviament han sofert disgregació del 
revestiment exterior, per això estan més desprotegides. Fins i tot, hi han maons que han 
caigut degut a la pèrdua total del morter. 

Física     Química    Mecànica 

FITXA Nº: 7                 Tancaments exteriors 
ELEMENT AFECTAT: Façana posterior. 
PATOLOGIA: Pèrdua de materials en les juntes. 

FITXA Nº: 8                            Tancaments exteriors  
ELEMENT AFECTAT: Façanes pati interior 
PATOLOGIA: Humitat per capil·laritat 

Taques de brutícia i d’humitat en la part baixa dels murs. 

Falta d’impermeabilització sota el paviment del pati i entre aquest i el parament, degut a la 
data de construcció de l’edifici. Fet que produeix una ascensió d’aigua del terreny.  
 

Aquest tipus de lesions afecten totes les façanes interiors del pati. 
Absència de minvell. 

Física     Química    Mecànica 



                                                         

                 

 
 
 
 
 

Façana pati interior 
 
TIPUS DE LESIÓ: 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓ: 
 
 
 
 
CAUSA/ES: 
 
 
 
 
OBSERVACIONS: 
 
 
 
 
 
ACTUACIÓ SOBRE LA: 
CAUSA: 
Instal·lació de peces de coronament amb 
goteró incorporat. 

PATOLOGIA: 
Neteja de la façana. 

 
GRAVETAT: 
Lleu 
Important 
Greu 
 

INTERVENCIÓ: 
Immediata 
A mig termini (0-3 anys) 
A llarg termini (3-6 anys) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FITXA Nº: 9                 Tancaments exteriors 
ELEMENT AFECTAT: Façanes pati interior. 
PATOLOGIA: Rentat diferencial. 

Aparició de taques allargades i fosques produïdes per falta de goteró en l’acabament de la 
barana de la coberta plana. 

Sedimentació de les partícules dissoltes en l’aigua de pluja sobre la façana; produint 
dipòsits de brutícia. 

La paret de la façana té irregularitats causades per la caiguda dels material. La coberta 
plana manca de peça de coronament amb goteró. 
 

Física     Química    Mecànica 



                                                         

                 

 
 ESTRUCTURA 

 
 
 
 
 
      

 
Planta baixa 

 
TIPUS DE LESIÓ: 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓ: 
 
 
 
CAUSA/ES: 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONS: 
 
 
 
 
ACTUACIÓ SOBRE LA: 
CAUSA:  
 ??? 

PATOLOGIA: 
Neteja de la taca d’humitat i de les sals, 
obertura de reixes de ventilació per afavorir la 
renovació de l’aire. 

 
GRAVETAT: 
Lleu 
Important  
Greu 

INTERVENCIÓ: 
Immediata 
A mig termini (0-3 anys) 
A llarg termini (3-6 anys) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Planta baixa 
 
TIPUS DE LESIÓ: 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓ: 
 
 
 
 
CAUSA/ES: 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONS: 
 
 
 
 
ACTUACIÓ SOBRE LA: 
CAUSA:  
Realitzar una junta de dilatació entre el cap 
de la biga i el revocat de morter. 

PATOLOGIA: 
Omplert de les fissures i pintat. 

 
GRAVETAT: 
Lleu 
Important  
Greu 
 

INTERVENCIÓ: 
Immediata 
A mig termini (0-3 anys) 
A llarg termini (3-6 anys) 
 

 
 
 
 
 
 
 

FITXA Nº: 10        Estructura vertical 
ELEMENT AFECTAT: Paret de càrrega 
PATOLOGIA: Humitat per capil·laritat 

Taca d’humitat en una de les parets de càrrega del distribuïdor. 

Parament vertical en contacte directe amb el terreny i sense impermeabilització, es 
produeix la filtració d’aigua, aportada pel terreny. 
Dissolució de les sals contingudes en el mur i en el terreny que es troben en contacte amb 
aquest.  

Aparició d’humitats de capil·laritat i eflorescències amb una altura regular en tots els llocs 
afectats (0,70m). 

Física     Química    Mecànica 
Fissura que apareix en el revestiment en la trobada de la bigueta. 

Variacions dimensionals que el revestiment no ha pogut absorbir en la trobada de la biga. 
Produint-se la fissuració del mateix. 

No afecten al gruix del mur. 

FITXA Nº: 11        Estructura vertical 
PATOLOGIA: Fissura 
ELEMENT AFECTAT: Paret de càrrega 

Física     Química    Mecànica 



                                                         

                 

 
 
 
 
  

Planta Baixa 
 
TIPUS DE LESIÓ: 
 
 
 
DESCRIPCIÓ: 
 
 
 
 
 
CAUSA/ES: 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONS: 
 
 
 
 
ACTUACIÓ SOBRE LA: 
CAUSA: 
Substitució del marc de la porta. 
A l’estar estabilitzada la causa de l’esquerda 
no realitzarem cap actuació sobre la 
cimentació. 

PATOLOGIA: 
Llimat del parament i aplicació d’una nova mà 
de pintura plàstica. 
Repicat de la superfície, cosit de l’esquerda 
mitjançant barres d’acer corrugat i acabat 
amb morter de reparació. 

 
GRAVETAT: 
Lleu 
Important  
Greu 
 

INTERVENCIÓ: 
Immediata 
A mig termini (0-3 anys) 
A llarg termini (3-6 anys) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Planta Primera 

 
TIPUS DE LESIÓ: 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓ: 
 
 
 
 
CAUSA/ES: 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONS: 
 
 
 
 
 
ACTUACIÓ SOBRE LA: 
CAUSA: 
Substitució del marc de la porta. 
A l’estar estabilitzada la causa de l’esquerda 
no realitzarem cap actuació sobre la 
cimentació. 

PATOLOGIA: 
Llimat del parament i aplicació d’una nova mà 
de pintura plàstica. 
Repicat de la superfície, cosit de l’esquerda 
mitjançant barres d’acer corrugat i acabat 
amb morter de reparació. 

 
GRAVETAT: 
Lleu 
Important  
Greu 
 

INTERVENCIÓ: 
Immediata 
A mig termini (0-3 anys) 
A llarg termini (3-6 anys) 
 

 
 
 
 
 

Esquerda vertical que apareix en la cantonada de la porta i es prolonga des de la unió del 
forjat  i la paret de càrrega. 

Mala junta entre el marc de la porta i el parament vertical. 
A causa de moviments del terreny s’ha produït un assentament diferencial de la paret de 
càrrega. 

L’esquerda no traspassa el mur. 
S’han fet testimonis per comprovar que estigui estable l’esquerda. 

FITXA Nº: 12        Estructura vertical 
ELEMENT AFECTAT: Paret de càrrega 
PATOLOGIA: Esquerda (gruix >2mm) 

Física     Química   Mecànica 

Esquerda vertical que apareix en la cantonada de la porta i es prolonga des de la unió del 
forjat  i la paret de càrrega. 

FITXA Nº: 13        Estructura vertical 
ELEMENT AFECTAT: Paret de càrrega 
PATOLOGIA: Esquerda (gruix >2mm) 

Física     Química    Mecànica 

Mala junta entre el marc de la porta i el parament vertical. 
A causa de moviments del terreny s’ha produït un assentament diferencial de la paret de 
càrrega. 

L’esquerda no traspassa el mur. 
S’han fet testimonis per comprovar que estigui estable l’esquerda. 



                                                         

                 

 
 
 
 
 
 

 
Planta Baixa 

 
TIPUS DE LESIÓ: 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓ: 
 
 
 
 
CAUSA/S: 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONS: 
 
 
 
ACTUACIÓ SOBRE LA: 
CAUSA: 
Es procedirà a travar ambdós murs 
mitjançant barres d’acer col·locades amb 
certa inclinació omplert amb morter d’alta 
resistència sense retracció. 

PATOLOGIA: 
Es graparan les esquerdes amb barres 
d’acer, l’acabat es realitzarà amb morter i 
pintura plàstica. 

 
GRAVETAT: 
Lleu 
Important  
Greu 
 

INTERVENCIÓ: 
Immediata 
A mig termini (0-3 anys) 
A llarg termini (3-6 anys) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
       
Tots els forjats 

 
TIPUS DE LESIÓ: 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓ: 
 
 
 
CAUSA/ES: 
 
 
 
 
OBSERVACIONS: 
 
 
 
 
ACTUACIÓ SOBRE LA: 
CAUSA: 
Aplicació d’un insecticida en les biguetes, 
mitjançant injecció. 

PATOLOGIA: 
Tractament de les bigues de fusta mitjançant 
un tractament superficial. Es realitzarà 
mitjançant polvorització mecànica, aplicant un 
dissolvent orgànic sobre la superfície, 
obtenint una penetració de 3mm. 

 
GRAVETAT: 
Lleu 
Important  
Greu 
 

INTERVENCIÓ: 
Immediata 
A mig termini (0-3 anys) 
A llarg termini (3-6 anys) 
 

 
 
 
 

FITXA Nº: 15       Estructura horitzontal 
ELEMENT AFECTAT: Bigues de fusta 
PATOLOGIA: Atac insectes anòbids (corcs) 

Les biguetes de fusta de totes les plantes apareixen picades en tota la seva longitud. 

Fusta antiga amb presencia d’humitat i temperatures mitges de 18ºC. Atac d’insectes 
anòbids, corcs. 

Les perforacions de la fusta ronden els 1.5mm. L’atac d’aquets insectes implica la pèrdua 
de resistència del conjunt de les bigues. 

Física     Química    Mecànica 

Esquerda a les cantonades del distribuïdor, en l’angle entre la façana i la paret de carrega. 

L’esquerda és originada per la falta de trava entre la paret de carrega i la façana; i la 
diferencia de tensions a la que estan sotmeses. 

 

FITXA Nº: 14        Estructura vertical 
ELEMENT AFECTAT: Paret de càrrega 
PATOLOGIA: Esquerda (gruix >2mm) 

Física     Química    Mecànica 



                                                         

                 

 
 
 
 

 
Planta Baixa 

 
TIPUS DE LESIÓ: 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓ: 
 
 
 
 
CAUSA/ES: 
 
 
 
 
OBSERVACIONS: 
 
 
 
ACTUACIÓ SOBRE LA: 
CAUSA: 
Es comprovarà la secció útil de les biguetes 
per veure si es poden utilitzar de nou o han 
de ser substituïdes. 

PATOLOGIA: 
Es tractarà la fusta superficialment amb un 
producte insecticida. Es realitzarà mitjançant 
polvorització mecànica, aplicant un dissolvent 
orgànic sobra la superfície, obtenint una 
penetració de 3mm. 

 
GRAVETAT: 
Lleu 
Important  
Greu 
 

INTERVENCIÓ: 
Immediata 
A mig termini (0-3 anys) 
A llarg termini (3-6 anys) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Planta Baixa 
 
TIPUS DE LESIÓ: 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓ: 
 
 
 
 
 
CAUSA/ES: 
 
 
 
 
OBSERVACIONS: 
 
 
 
 
 
ACTUACIÓ SOBRE LA: 
CAUSA: 
Eliminació de la font d’humitat. 

PATOLOGIA: 
Rentat de la fusta amb àcid clorhídric diluït i 
pintat posteriorment, per impermeabilitzar la 
fusta. Es realitzarà mitjançant polarització  
mecànica, aplicant un dissolvent orgànic 
sobra la fusta, obtenint una penetració mitja 
de 3mm. 

 
GRAVETAT: 
Lleu 
Important  
Greu 
 

INTERVENCIÓ: 
Immediata 
A mig termini (0-3 anys) 
A llarg termini (3-6 anys) 
 

 
 
 
 
 

FITXA Nº: 16       Estructura horitzontal 
ELEMENT AFECTAT: Bigas de fusta 
PATOLOGIA: Atac d’insectes, isòpters (termites) 

Pèrdua de la secció de la bigueta, s’aprecien conductes paral·lels a les fibres de la fusta i 
despreniment de les capes més externes de la mateixa. 

Atac d’insectes isòpters, probablement termites, degut a les condicions òptimes de calor i 
humitat pel seu desenvolupament. 

La pèrdua de material comporta la pèrdua de resistència de les biguetes afectades. 

Física     Química    Mecànica 

FITXA Nº: 17       Estructura horitzontal 
ELEMENT AFECTAT: Biga de fusta 
PATOLOGIA: Fongs 

Degradació de la pintura degut a la humitat accidental procedent de la coberta, s’aprecia 
una decoloració de la part interior de la biga de fusta en la zona afectada per la humitat. 

Fusta antiga en presencia d’humitat de filtració  i temperatures d’uns 18º C de mitja. 

Fusta afectada per fongs de nutrició. La fusta podrida presenta un aspecte esponjós, 
filamentós o laminat i està tacada o descolorida respecte a l’aspecte de la fusta sana. 

Física     Química    Mecànica 



                                                         

                 

 
 
 
 
 

   Planta Baixa 
 
TIPUS DE LESIÓ: 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓ: 
 
 
 
CAUSA/ES: 
 
 
 
OBSERVACIONS: 
 
 
 
 
ACTUACIÓ SOBRE LA: 
CAUSA:  
No es pot actuar ja que les causes 
responsables de la deformació ja no hi 
actuen. 

PATOLOGIA:  
Fer llums més petites o substitució del forjat. 
Reparacio del forjat. 

 
GRAVETAT: 
Lleu 
Important  
Greu 
 

INTERVENCIÓ: 
Immediata 
A mig termini(0-3 anys) 
A llarg termini (3-6 anys) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Planta Primera 
 
TIPUS DE LESIÓ: 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓ: 
 
 
 
 
CAUSA/ES: 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONS: 
 
 
 
 
ACTUACIÓ SOBRE LA: 
CAUSA: 
Execució d’una biga de canto 

PATOLOGIA: 
Cosit de l’esquerda amb grapes d’acer 
corrugat, acabat amb morter reparador i 
pintura plàstica. 

 
GRAVETAT: 
Lleu 
Important  
Greu  

INTERVENCIÓ: 
Immediata 
A mig termini (0-3 anys) 
A llarg termini (3-6 anys) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FITXA Nº: 18       Estructura horitzontal 
ELEMENT AFECTAT: Forjat 
PATOLOGIA: Fletxa excessiva   

Fletxa de les bigues de fusta en la zona central del forjat entre dues parets de càrrega. 

Sobrecarrega del forjat. 

Actualment aquesta zona del forjat no esta sobrecarregada per mobiliari ni cap tipus de 
pes, però possiblement va estar duran molt de temps sotmesa a una gran sobrecarrega 
d’ús

Física     Química    Mecànica 

Esquerda perpendicular a la paret de càrrega i que continua en la intersecció d’aquesta 
amb l’envà.

Els moviments tèrmics del forjat han originat tensions que no s’han transmès correctament 
a la paret de càrrega, donant lloc a l’esquerda que afecta al mur i al forjat. 

Degut al mal estat del forjat caldrà reforçar tota la seva superfície i consolidar-ho amb els 
murs que l’aguanten. 

FITXA Nº: 19        Estructura vertical 
ELEMENT AFECTAT: Paret de càrrega - forjat coberta 
PATOLOGIA: Esquerda (gruix >2mm) 

Física     Química    Mecànica 



                                                         

                 

 
 
 
 
 

 
Planta Primera 

 
TIPUS DE LESIÓ: 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓ: 
 
 
 
CAUSA/ES: 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONS: 
 
 
 
 
ACTUACIÓ SOBRE LA: 
CAUSA: 
Execució d’una viga perimetral. 

PATOLOGIA: 
Cosit de l’esquerda amb grapes d’acer 
corrugat, acabat amb morter reparador i 
pintura plàstica. 

 
GRAVETAT: 
Lleu 
Important  
Greu  

INTERVENCIÓ: 
Immediata 
A mig termini (0-3 anys) 
A llarg termini (3-6 anys) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquerda perpendicular a la paret de càrrega. 

FITXA Nº: 20        Estructura vertical 
ELEMENT AFECTAT: Paret de càrrega - forjat coberta 
PATOLOGIA: Esquerda (gruix >2mm) 

Física     Química    Mecànica 

Els moviments tèrmics del forjat han originat tensions que no s’han transmès correctament 
a la paret de càrrega, donant lloc a l’esquerda que afecta al mur i al forjat. 

Degut al mal estat del forjat caldrà reforçar tota la seva superfície i consolidar-ho amb els 
murs que l’aguanten. 



                                                         

                 

 PARTICIONS INTERIORS 
 
 
 
 
 
 
 

 
Planta Primera 

 
TIPUS DE LESIÓ: 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓ: 
 
 
 
 
CAUSA/ES: 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONS: 
 
 
 
ACTUACIÓ SOBRE LA: 
CAUSA: 
Deixar un espai de separació entre les 
biguetes i l’envà, per deixar marge de 
dilatació. 

PATOLOGIA: 
Cosit de l’esquerda amb grapes d’acer 
corrugat, acabat amb morter reparador i 
pintura plàstica. 

 
GRAVETAT: 
Lleu 
Important  
Greu  

INTERVENCIÓ: 
Immediata 
A mig termini (0-3 anys) 
A llarg termini (3-6 anys) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planta Primera 
 
TIPUS DE LESIÓ: 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓ: 
 
 
 
 
CAUSA/ES: 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONS: 
 
 
 
ACTUACIÓ SOBRE LA: 
CAUSA: 
Deixar un espai de separació entre les 
biguetes i l’envà, per deixar marge de 
dilatació. 

PATOLOGIA: 
Cosit de l’esquerda amb grapes d’acer 
corrugat, acabat amb morter reparador i 
pintura plàstica. 

 
GRAVETAT: 
Lleu 
Important  
Greu  

INTERVENCIÓ: 
Immediata 
A mig termini (0-3 anys) 
A llarg termini (3-6 anys) 
 

 
 
 

 

Esquerda perpendicular l’envà que comença als caps de les biguetes i continua al llarg 
d’aquest. 

El moviment de dilatació de les biguetes fa que l’envà hagi de resistir i aquest, al no poder, 
s’esquerda.  

 

FITXA Nº: 21        Particions interiors 
ELEMENT AFECTAT: Envà divisori  
PATOLOGIA: Esquerda (gruix >2mm) 

Física     Química    Mecànica 

Esquerda perpendicular l’envà que comença als caps de les biguetes i continua al llarg 
d’aquest.

El moviment de dilatació de les biguetes fa que l’envà hagi de resistir i aquest, al no poder, 
s’esquerda.  

En aquest cas l’envà té menys resistència degut a l’obertura de la porta. 

FITXA Nº: 22        Particions interiors 
ELEMENT AFECTAT: Envà divisori  
PATOLOGIA: Esquerda (gruix >2mm) 

Física     Química    Mecànica 



                                                         

                 

 
    ACABATS 

 
 
 
 
 

 
 

Planta Baixa 

 
TIPUS DE LESIÓ: 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓ: 
 
 
 
 
CAUSA/ES: 
 
 
 
 
OBSERVACIONS: 
 
 
 
 
 
ACTUACIÓ SOBRE LA: 
CAUSA:  
Impermeabilització del parament horitzontal, 
afavorir la ventilació e il·luminació de la 
estància per evitar l’excés d’humitat que 
poden ocasionar nous desconxaments.  

PATOLOGIA:  
Escatat del parament i aplicació d’una nova 
passada de pintura plàstica. 

 
GRAVETAT: 
Lleu 
Important 
Greu 
 

INTERVENCIÓ: 
Immediata 
A mig termini (0-3 anys) 
A llarg termini (3-6 anys) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planta Baixa 

 
TIPUS DE LESIÓ: 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓ: 
 
 
 
CAUSA/ES: 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONS: 
 
 
 
 
ACTUACIÓ SOBRE LA: 
CAUSA:  
Impermeabilització del parament exterior, 
afavorir la ventilació e il·luminació de la 
estància per evitar l’excés d’humitat que 
poden ocasionar nous desconxaments. 

PATOLOGIA:  
Escatat del parament i aplicació d’una nova 
passada de pintura plàstica. 

 
GRAVETAT: 
Lleu 
Important 
Greu 
 

INTERVENCIÓ: 
Immediata 
A mig termini (0-3 anys) 
A llarg termini (3-6 anys) 
 

 
 
 
 

FITXA Nº: 23                           Acabats 
ELEMENT AFECTAT: Paret distribuïdor. 
PATOLOGIA: Despreniment de la pintura 

Despreniment de la pintura en la part inferior de les parets del distribuïdor d’accés a 
l’habitatge. Mostra un nivell uniforme en totes les parets arribant als 70 cm. (aprox.) 

Parament vertical que per la proximitat amb el terreny i la falta d’impermeabilització, 
produeix la un ascens d’aigua, aportada pel propi terreny. 

La zona afectada per la humitat es troba en una cota inferior a la resta del paviment de 
planta baixa, ja que hi han 3 esglaons per accedir a l’habitatge. 
 

Física     Química    Mecànica 

FITXA Nº: 24                                                  Acabats 
ELEMENT AFECTAT: Paret zona 5 
PATOLOGIA: Despreniment de la pintura 

Despreniment de la pintura en la part inferior de la paret de la zona assenyalada.

Les variacions tèrmiques al llarg de l’any, la falta de ventilació i de llum, degut a l’estat 
d’abandonament de l’edifici, afavoreix al deteriorament de la pintura i al desconxat. 

La paret on apareixen els desconxaments està pròxima al terreny, ja que es troba en la 
planta baixa. 

Física     Química    Mecànica 



                                                         

                 

 
 
 
 
 
 

Planta Baixa 
 
TIPUS DE LESIÓ: 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓ: 
 
 
 
CAUSA/ES: 
 
 
 
 
OBSERVACIONS: 
 
 
 
 
ACTUACIÓ SOBRE LA: 
CAUSA:  
No es pot actuar en les condicions 
climatològiques del lloc. 

PATOLOGIA: 
Neteja del pati i manteniment periòdic perquè 
aquesta capa vegetal no es regeneri. 

 
GRAVETAT: 
Lleu 
Important 
Greu 
 

INTERVENCIÓ: 
Immediata 
A mig termini (0-3 anys) 
A llarg termini (3-6 anys) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Planta Baixa 
 
TIPUS DE LESIÓ: 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓ: 
 
 
 
CAUSA/ES: 
 
 
 
 
OBSERVACIONS: 
 
 
 
 
ACTUACIÓ SOBRE LA: 
CAUSA:  
No es pot actuar sobres les causes 

PATOLOGIA: 
Substitució de tot el paviment del pati 
posterior de planta baixa 

 
GRAVETAT: 
Lleu 
Important 
Greu 
 

INTERVENCIÓ: 
Immediata 
A mig termini (0-3 anys) 
A llarg termini (3-6 anys) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FITXA Nº: 25                                      Acabats 
ELEMENT AFECTAT: Paviment pati posterior 
PATOLOGIA: Capa de vegetació. 

Aparició d’una capa vegetal (molsa) i de petites plantacions en el paviment del pati. 

En aquesta zona degut a l’ombra que generen els murs hi ha molta zona ombria i amb 
molta humitat.

La capa vegetal està més pressent al hivern que a l’estiu degut a les condicions 
climatològiques. 

Física     Química    Mecànica 

Totes les peces del paviment del pati pateixen trencament de diversos fragments. 

Incidències climatològiques. 
La resistència del morter és més elevada que la resistència que ofereix la peça d’acabat.  

És una zona afectada per diverses lesions, ja explicades anteriorment. La causa principal 
és l’antiguitat de la construcció i la falta de manteniment. 

Física     Química    Mecànica 

FITXA Nº: 26                                      Acabats 
ELEMENT AFECTAT: Paviment pati posterior 
PATOLOGIA: Trencament de les peces del paviment del pati 



                                                         

                 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planta Primera 

 
TIPUS DE LESIÓ: 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓ: 
 
 
 
 
CAUSA/ES: 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONS: 
 
 
 
 
ACTUACIÓ SOBRE LA: 
CAUSA: 
Impermeabilització en la coberta, i execució 
d’una bona trobada entre la coberta i les 
parets de façana.  

PATOLOGIA: 
Netejat de les parets i manteniment periòdic 
per evitar que arribin a estar tan brutes. 

 
GRAVETAT: 
Lleu 
Important 
Greu 
 

INTERVENCIÓ: 
Immediata 
A mig termini (0-3 anys) 
A llarg termini (3-6 anys) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Planta Baixa 
 
TIPUS DE LESIÓ: 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓ: 
 
 
 
CAUSA/ES: 
 
 
 
 
OBSERVACIONS: 
 
 
 
 
ACTUACIÓ SOBRE LA: 
CAUSA: 
Millora de les condicions tèrmiques de 
l’edifici, mitjançant tancament.  
Preparació dels paraments per la correcta 
adherència del revestiment. 

PATOLOGIA: 
Repicat del parament vertical i substitució del 
revestiment 

 
GRAVETAT: 
Lleu 
Important 
Greu 
 

INTERVENCIÓ: 
Immediata 
A mig termini (0-3 anys) 
A llarg termini (3-6 anys) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taques d’escorrentia d’aigua i alguns despreniments de la pintura.  

Les taques d’aigua son produïdes per filtracions causades per la mala execució de la 
coberta, per aquesta es filtra aigua que taca les parets de la planta primera 

 

FITXA Nº: 27                                      Acabats 
ELEMENT AFECTAT: Parets planta primera. 
PATOLOGIA: Rentat  diferencial. 

Física     Química    Mecànica 

FITXA Nº: 28               Acabats 
ELEMENT AFECTAT: Paret exterior 
PATOLOGIA: Despreniment del revestiment. 

Despreniment del revestiment en la major part de les parets d’aquesta estança. 

Falta d’adherència de la paret, gruix excessiu de la capa de revestiment, condicions 
tèrmiques desfavorables.

Aquesta estança està oberta a l’exterior i no disposa actualment de porta, això fa que es 
pugui considerar com una paret exterior. 

Física     Química    Mecànica 



                                                         

                 

 
 
 
 
 

 Planta Primera 

 
TIPUS DE LESIÓ: 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓ: 
 
 
 
CAUSA/ES: 
 
 
 
OBSERVACIONS: 
 
 
 
ACTUACIÓ SOBRE LA: 
CAUSA: 
Substitució de les peces d’acabat que estan 
trencades o tornar a col·locar bé si només 
s’han mogut. 

PATOLOGIA:  
Neteja de la taca  d’humitat i aplicació de 
pintura en les zones afectades. 

 
GRAVETAT: 
Lleu 
Important 
Greu 
 

INTERVENCIÓ: 
Immediata 
A mig termini (0-3 anys) 
A llarg termini (3-6 anys) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Planta Baixa. 

 
TIPUS DE LESIÓ: 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓ: 
 
 
 
CAUSA/ES: 
 
 
 
OBSERVACIONS: 
 
 
 
ACTUACIÓ SOBRE LA: 
CAUSA: 
No es pot actuar. 

PATOLOGIA: 
Substitució dels maons si fos necessari i 
rejuntat del mur. 

 
GRAVETAT: 
Lleu 
Important 
Greu 
 

INTERVENCIÓ: 
Immediata 
A mig termini (0-3 anys) 
A llarg termini (3-6 anys) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taca d’humitat en el sostre de planta primera, en la zona on hi ha coberta plana. 

Filtració accidental de l’aigua de la pluja a través de peces descol·locades o trencades. 

Aquest tipus d’humitats es repeteixen en diferents punts dels sostre de planta primera. 

FITXA Nº: 29                Acabats 
ELEMENT AFECTAT: Sostre planta primera (coberta plana) 
PATOLOGIA: Humitat accidental. 

Física     Química    Mecànica 

Pèrdua de forma dels maons de la part baixa del mur i del material de las juntes. 

Degradació del material  degut a l’acció de fenòmens atmosfèrics com vent, pluja, gelades. 

Física     Química    Mecànica 

FITXA Nº: 30                                      Acabats 
ELEMENT AFECTAT: Façana est. 
PATOLOGIA: Erosió dels maons. 



                                                         

                 

CONCLUSIONS 
 

 

Despres de les visites realitzades i l’analisis de les patoligies trobasdes, les conclusions a les que s’han arribat sobre l’estat 

dels diferents sistemes constructius son les següents: 

  

ESTRUCTURA VERTICAL: 

Les lesions que s’han trobat en l’estructura vertical en planta baixa són les sigüents: 

 Humitats. 

 Esquerdes  

En la planta primera: 

 Esquerdes. 

 Fissures. 

 

Es pot concluir que l’estructura vertical del edifici es troba en un estat acceptable encara que haurà de ser sotmesa a 

diferents intervencions (rejuntats, cosit, etc...) per deixar-la en un estat optim. 

 

ESTRUCTURA HORITZONTAL: 

Les lesions que trobem en els forjats es repeteixen en totes les plantes i en les estructures de la coberta. Sent aquesta la 

que es troba en pitjor estat: 

 Atac d’insectes (anòbids i xilòfags) que han afectat de manera important a la secció de les biguetes 

 Atac de fongs de podrició. 

 Fletxes excessives en alguns trams del forjat. 

 Deteriorament de l’estructura de la coberta. 

 

En conjunt, el estat actual en el que es troben els forjats no és l’adequat per l’ús. Desprès de fer l’anàlisi de les patologies i 

del sistema constructiu utilitzat, la solució a adoptar seria la substitució física, ja que en l’estat en que es troben caldria 

reparar un gran nombre de patologies, fet que augmentaria d’una manera considerable el pressupost de reparació. 

 

 

 

TANCAMENTS EXTERIORS: 

 

L’abandonament al que està sotmès l’habitatge no guarda relació entre l’estat de deteriorament de l’interior amb el del exterior.  

La façana principal com ja hem comentat amb anterioritat, ha estat rehabilitada fa uns anys, això fa que ens trobem amb poques 

lesions i les que hi ha siguin de menor gravetat. 

El fet que la façana estigui catalogada fa que s’hagi de seguir unes normes de color i d’estètica. Aquestes es troben 

recopilades en  li volem donar  

L’estat de les façanes del pati interior és l’oposat a l’estat de la principal, es troben totalment deteriorades i amb una gran 

falta de manteniment tot i que la causa més important ha estat d’incidència de les condicions climatològiques.   

Els treballs a realitzar en aquestes façanes seran els següents: 

  

- Neteja de les escorrenties. 

- Eliminar els problemes d’humitat. 

- Repicat de les restes de revestiment. 

- Raspallat de la superfície. 

- Aplicació d’una capa consolidant. 

- Aplicació del revestiment. 

- Pintat de les Superficies. 

 

COBERTA: 

 
La coberta es troba en un estat molt deteriorat, derivat per les patologies descrites en l’apartat anterior. Degut a l’antiguitat 

de la construcció i la falta de manteniment de l’edifici, en concret de la coberta, fa que optem per  l’enderroc  d’aquesta.  

La nova construcció de la coberta es basarà en les noves tecniques, fent servir materials d’impermeabilització i d’aïllament 

tèrmic, tot i que s’intentarà conservar l’estètica de les cases del casc antic de Sant Boi.  

   

 



                                                         

                 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ANNEX 3.-ESTUDI DE SEGURETAT



 
 

Estudi de seguretat i salut 
Memòria d’edificació 
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DEMOLICIONS 

1.-Introducció. 

1.1 Definició: 

La demolició consisteix en aconseguir la total desaparició de l’edifici a enderrocar. 

1.2 Diferents mètodes de demolició: 

• Demolició manual (mètode clàssic).   
• Demolició per mètodes mecànics: 
- demolició per arrossegament. 
- demolició per empenta. 
- demolició per entibament. 
- demolició per bola. 
• Demolició per explosius (voladura controlada). 
• Altres sistemes: perforació tèrmica, perforació hidràulica, tascó hidràulic, tall, etc. 

1.3 Observacions generals:  

Atenent a criteris de seguretat la demolició d’un edifici és una operació extremadament delicada, per aquest motiu necessita 
sempre un projecte de demolició, realitzat per un tècnic competent. 

A la memòria d’aquest projecte, s’haurà de reflectir: 

• Un examen previ del lloc, observació de l’entorn, fent referència a las vies de circulació, instal·lacions o conduccions 
alienes a la demolició (serveis afectats), també s’haurà de fer referència a les preses de gas, electricitat i aigua que hi 
hagi en l’edifici a demolir  i incidint de manera especial en els dipòsits de combustible, si els hagués. 

• La descripció de las operacions preliminars a la demolició, com per exemple, desinfectar i desinsectar l’edifici abans de 
demolir-lo, anul·lar totes les instal·lacions per  evitar explosions de gas, inundacions per trencament de canonades 
d’aigua, electrocucions degudes a instal·lacions elèctriques i inclòs contaminació per aigües residuals. 

• La descripció minuciosa del mètode operatiu de la demolició. 
• I  un càlcul o anàlisi de la resistència i de la estabilitat dels diferents elements a demolir, així com, en el cas d’una obra 

entre mitjaneres la influència que aquesta pot tenir  en l’estabilitat dels edificis collindants. 

Com a conseqüència de tot plegat el cap d’obra o el director tècnic de la demolició haurà de tenir: 

• una programació exhaustiva de l’avançament de l’obra a demolir, atenent als paràmetres de seguretat, temps i cost. 
• una organització òptima de l’obra: accessos, camins d’evacuació cap a l’exterior sense cap dificultat, àrees d´aplec de 

material reciclables  i de material purament de runes, per poder realitzar de forma adequada i segura els treballs de 
demolició. 

• Finalment una previsió d’elements auxiliars com puntals, bastides, marquesines, tubs d’evacuació de runes, cabrestant, 
minipales mecàniques, traginadora de trabuc ”dúmper” etc; previsió dels Sistemes de Protecció col·lectiva, dels equips de 
Protecció Individual i de les instal·lacions d’higiene i benestar: tanmateix una previsió d’espais per poder moure 
adequadament la maquinària de transport de runes i la previsió de vies d’evacuació.  
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DEMOLICIÓ  MANUAL  

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

La demolició manual consisteix a realitzar treballs corresponents al desmuntatge de l’edifici auxiliat per eines manipulades 
manualment (pico, pala, martell pneumàtic, etc.). 
 
L’evacuació d’aquestes runes es realitza mitjançant l’ajuda de maquinària de moviment de terres (pala carregadora, traginadora 
de trabuc ”dumper”, etc.). 

1.2 Descripció: 

La demolició s’ha de realitzar  de manera inversa al procés de construcció, és a dir: 

• Començant per la retirada d’instal·lacions: subministrament d’aigua, evacuació d’aigües fecals,   
• Subministrament de gas,  ventilació i aire condicionat, calefacció, dipòsits de combustibles, etc. 
• Retirada de sanitaris, fusteria, lluernaris, manyeria, etc. 
• Enderrocament de la coberta. 
• Enderrocament pis a pis, de dalt a baix, dels envans  interiors i dels tancaments exteriors. 
• Enderrocament pis a pis, de dalt a baix,  de pilars i forjats. 
 
S’ha de realitzar l’evacuació immediata de  les runes, per evitar l’acumulació d’aquestes en el forjat inferior. 
Per  realitzar l’evacuació de la manera més ràpida possible s’auxiliarà aquesta amb elements de transport horitzontal, que 
portarà les runes fins al punt d’evacuació vertical. 
 
L’evacuació vertical es realitzarà mitjançant conductes instal·lats per a aquesta finalitat, des de les diferents plantes fins a 
la cota rasant del carrer, per  facilitar, alhora, l’evacuació exterior. 
 
Posat l’enderroc sota rasant, es farà planta a planta, de dalt a baix, procurant evacuar les runes amb l’ajuda del 
muntacàrregues o amb la grua mòbil que transportarà les runes en un contenidor. 
 
El transport horitzontal dintre de les plantes es realitzarà, si les característiques del forjat ho fan possible, mitjançant 
màquines de moviment de terres de petites dimensió (minipales mecàniques). 

Per realitzar la demolició serà imprescindible considerar el següent equip humà, per a desenvolupar les subactivitats següents: 

• operaris especialitzats en la realització  d’enderrocs. 
• conductors de maquinària per al transport horitzontal. 
• Operadors de grua per a l’hissat de runes. 

També serà necessari tenir presents els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme   la demolició: 

• Maquinària: compressor, traginadora de trabuc ”dumper”, minipala, camió bolquet, camió portacontenidors, grua mòbil, etc. 
• una organització òptima de l’obra: accessos, camins d’evacuació fins a l’exterior sense cap dificultat, àrees d’ aplec de 

materials reciclables i de material purament de runes; per poder realitzar de forma acurada i segura els treballs de 
demolició., etc. 

• Eines manuals. 
• Instal·lació elèctrica provisional d’obra per l’ il·luminació i l’alimentació de les màquines elèctriques.  
• Instal·lació de boques d’aigua provisionals, distribuïdes estratègicament, pel rec de les runes.  
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DEMOLICIÓ MANUAL 

2.- Relació de Riscos i la seva avaluació. 

Pel que fa a les causes dels accidents s'ha tingut present la guia d'avaluació de Riscos editada pel Departament de Treball de 
la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en la seva avaluació s' han tingut en compte 
les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l' obra, considerant: la probabilitat és la possibilitat que 
es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció de la tecnologia 
que aporti l' empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l' Article 7 del R. D. 
1627/1997, del 24 d' octubre.  
L'objectiu principal d'aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el seu cas, controlar 
i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del Risc 

 1.-Caigudes de persones a diferent nivell.                ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
 2.-Caigudes de persones al mateix nivell.                   ALTA GREU ELEVAT 
 3.-Caiguda d’objectes per desplom.                          MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
 5.-Caiguda d’objectes.                                       ALTA GREU ELEVAT 
 6.-Trepitjades sobre objectes.                              ALTA GREU ELEVAT 
 7.-Cops contra objectes immòbils.                           ALTA LLEU MEDI 
 8.-Cops amb elements mòbils de màquines.           BAIXA GREU BAIX 
 9.-Cops amb objectes o eines.                        MÈDIA LLEU BAIX 
 10.-Projecció de fragments o partícules.                  MÈDIA LLEU BAIX 
 13.-Sobreesforços.                                          BAIXA LLEU ÍNFIM 
 15.-Contactes tèrmics.                                      BAIXA GREU BAIX 
 16.-Contactes elèctrics.                                     MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
 17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.      MÈDIA LLEU BAIX 
 19.-Exposició a radiacions.                                 MÈDIA GREU MEDI 
 20.-Explosions.                                              BAIXA MOLT  GREU MEDI 
 21.-Incendis.                                                 BAIXA GREU BAIX 
 22.-Causats per éssers vius.                               BAIXA LLEU ÍNFIM 
 23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles.     BAIXA GREU BAIX 
 26.-O.R.: manipulació de materials tallants.     ALTA LLEU MEDI 
 27.-Malalties causades per agents químics.     MÈDIA GREU MEDI 
 28.-Malalties causades per agents físics.        MÈDIA GREU MEDI 

 

OBSERVACIONS  

(8)  Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(15 i 19)  Risc específic del treball de tall de metalls mitjançant bufador. 
(16)  Risc degut al contacte directe amb  cables aeris  i contacte indirecte causat per errades d’aïllament a les màquines. 
(17  i 27)  Risc causat per la presència de pols pneumoambiòtic. 
(28)  Risc causat per  vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper”  i del martell rompedor  i  risc causat pel nivell de 
soroll. 
 



estudi de seguretat i salut 
memòria edificació 6/93 

DEMOLICIÓ MANUAL 

3.- Norma de Seguretat 

El personal encarregat de la realització d’aquesta activitat caldrà que conegui els riscos específics, així com l’ús dels mitjans 
auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat possible. 

Abans de la demolició: 

• L’edifici s’envoltarà amb una tanca segons les ordenances municipals; en el cas que envaeixi la calçada s’haurà de demanar 
permís a l’Ajuntament, i serà senyalitzat convenientment amb els senyals de seguretat vial corresponents. 

• Sempre que sigui necessari, es complementarà la mesura anterior amb la col·locació de marquesines, xarxes o qualsevol 
altre dispositiu equivalent per evitar el risc de caiguda d’objectes  cap a fora del solar. 

• S’establiran accessos obligatoris a la zona de treball, convenientment protegits amb marquesines, etc. 
• S’anul·laran totes les preses de les instal·lacions existents en l’edifici a demolir. 
• S’instal·laran preses d’aigua provisionals per al reg de les runes evitant d’aquesta manera la formació de pols durant  la 

realització dels treballs. 
• S’instal·larà l’embrancament elèctric provisional, que disposarà de diferencials d’alta sensibilitat (30 m A) per a 

l’alimentació de  sortida de llum i dels diferencials de mitja sensibilitat (300 mm A) per a la maquinària elèctrica 
(muntacàrregues). 

• Si cal, s’instal·larà en tota la façana una bastida tubular coberta mitjançant una vela, per evitar la projecció d’enderrocs. 
En la part inferior de la bastida es col·locarà la marquesina. en cas que la bastida envaeixi la vorera s’haurà de construir 
un pòrtic per facilitar el pas als vianants. 

• Es lligaran als diferents forjats els conductes d’evacuació de runes, que evacuaran sobre dels respectius contenidors, que 
es retiraran periòdicament mitjançant camions. 

• Si a l’edifici confrontant, abans d’iniciar-se l’obra, hi hagués esquerdes, es posaran  testimonis, per observar si aquestes 
progressen. 

• Es dotarà l’obra d’instal·lacions d’higiene i benestar pel personal de demolició, i de la senyalització de seguretat en el 
treball necessària. 

Durant la demolició: 

• L’ordre de la demolició es realitzarà, en general, de dalt a baix i de tal forma que la demolició es realitzi al mateix nivell, 
sense que hi hagi persones situades a la mateixa vertical ni a la proximitat d’elements que s’abatin o es tombin. 

• Si apareixen esquerdes en l’edifici contigu s’apuntalarà i es consolidarà si calgués. 
• En el cas que una edificació es trobés adossada a d’altres, en  el procés de demolició, s’hauran de deixar alguns murs 

perpendiculars en les edificacions confrontants a mena de contrafort, fins a comprovar que no ha estat afectada  la seva 
estabilitat o fins que es restitueixi l’edificació. 

• En qualsevol treball que presenti un risc de caiguda a diferent nivell, de més de 2,5 metres, l’operari haurà d’utilitzar 
cinturons anticaiguda ancorats a punts fixes o a punts mòbils, guiats per sirgues o cables en posició horitzontal, 
adequadament ancorats en tots dos extrems. 

• Quan es treballi sobre un mur, que només tingui un pis a un costat i a l’altre costat l’alçada sigui superior a 6 metres, 
s’instal·larà en aquesta cara, una bastida o altre dispositiu equivalent per evitar la caiguda dels treballadors. 

• Si el mur es troba aïllat, sense sostre a cap de les dues cares, i l’alçada és superior als 6 metres, s’establirà la bastida 
per ambdues cares, encara que l’enderroc s’haurà de fer generalment llençant les runes cap a  l’interior de l’edifici que 
s’estigui demolint. 

• Cap operari es col·locarà damunt d’un mur a enderrocar que tingui menys de 35 cm. de gruix. 
• En el cas, de les zones de pas, fora de l’àrea de demolició es procurarà instal·lar les corresponents baranes de 

seguretat als perímetres de buits tant a nivell horitzontal com a nivell vertical. 
• Els productes de la demolició es conduiran, per a la seva evacuació, a lloc de càrrega mitjançant rampes, tremuges, 

transport mecànic o a mà o altres mitjans que evitin llençar les runes des de dalt. 
• En demolir els murs exteriors d’una alçada considerable, s’hauran de tenir instal·lades marquesines de gran resistència, 

amb la finalitat de protegir a totes les persones que es trobin a nivells inferiors. 
• L’abatiment d’un element es realitzarà tot i  permetent el gir, però no així el desplaçament dels seus punts de 

recolzament. Ajudat per mecanismes que treballen per sobre de la línia de recolzament de l’element  que permeten el 
descens d’una manera lenta. 

• En cas de tall d’elements en tensió s’ha de vigilar l’efecte fuetada. 

• Les zones de treball hauran d’estar suficientment il·luminades. 
• S’evacuaran totes les runes generades en la mateixa jornada a través dels conductes d'evacuació o altres sistemes 

instal·lats amb aquesta finalitat, procurant, en acabar la jornada, deixar l’obra neta i endreçada. 
• No es podran acumular runes ni tampoc es podran recolzar elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgers, 

mentre aquests hagin d’estar dempeus, tampoc es dipositaran runes  sobre de les bastides. 
• En finalitzar la jornada no podran quedar elements de l’edifici en un estat inestable que el vent, les condicions 

atmosfèriques o altres causes puguin provocar el seu esfondrament. 
• Es protegiran de la pluja mitjançant lones o plàstics, les zones o elements de l’edifici que puguin ser afectades per 

aquestes. 
• Per a la limitació de les zones d’aplec de runes s’empraran tanques per a vianants col·locades braç a braç, tancant la 

totalitat d’aquesta zona. 
• Tota la maquinària d’evacuació, en realitzar marxa enrere, haurà d’activar un senyal acústic. 
• A causa de les característiques de treball a que s’exposen els operaris, aquests empraran en tot moment casc, botes de 

seguretat i granota de treball. 
• En el cas de la manipulació de materials que presentin risc de tall o que puguin erosionar  al treballador, aquest emprarà 

guants de cuir. 
• En cas que es generi pols es regaran les runes. 
• En cas que no sigui possible la reducció de la pols i fibres generat en el procés de demolició, els treballadors hauran 

d’emprar mascaretes antipols adequades, per evitar que hi hagi problemes a les vies respiratòries. 
• En el cas d’utilització d’eines manuals que generin projecció de partícules, s’hauran d’utilitzar ulleres de protecció 

contraimpactes mecànics. 
• El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, a l’igual que el martell pneumàtic. Si no fos possible, l’operari haurà 

d’utilitzar equip de protecció individual (auriculars o tampons). 
• En cas de tall de bigues metàl·liques mitjançant bufador, l’operari emprarà les corresponents proteccions oculars, guants 

de cuir amb màniga alta, botes de seguretat, polaines i davantal. 

Després de la demolició: 

• Un cop realitzada la demolició s’haurà de fer una revisió general de l’edificació adjacent per observar les possibles lesions 
que s'hagin pogut produir durant l’enderrocament. 

• S’ha de deixar el solar net, sense cap runa, podent així  iniciar els treballs de construcció del nou edifici. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per  realitzar els treballs d’aquesta activitat. 
Oxitallada 
Escales de mà 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran en l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7  1627/1997) 
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4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives esmentades en les normes de seguretat es troben constituïdes per: 

• Baranes de seguretat formades per sistemes de subjecció, passamans, barra intermèdia i entornpeu. L’alçada de la barana  
serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els guardacossos hauran d’estar 
situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim. 

• Xarxes de seguretat, horitzontal o verticals segons cada cas, que seran de poliamida amb un diàmetre mínim de la corda 
de mm. i un llum de xarxa màxima de 100x100 mm. La xarxa anirà proveïda de corda perimetral de poliamida de 12 mm. de 
diàmetre com a mínim, ancorada. L’ancoratge òptim de les xarxes, són els pilars, ja que així la xarxa pot romandre 
convenientment tensa de manera que pot suportar al seu centre un esforç de fins a 150 Kp.. 

• Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm. 
d’ample. 

• Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o "palenques" de peus inclinats units a la part 
superior per un tauló de fusta. 

  
Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 

• Senyal de perill indefinit. 
• Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 
  
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada  en  
aquesta activitat: 

• Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
• Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
• Senyal d’advertència de risc elèctric. 
• Senyal d’advertència de perill en general. 
• Senyal d’advertència de matèries explosives. 
• Senyal de prohibit  el pas als vianants. 
• Senyal de no fumeu. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
• Senyal de protecció obligatòria de la vista 
• Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.  
• Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
• Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran en l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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5.- Relació d’Equips de protecció  individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

• Treball  manual de demolició pels operaris especialitzats: 
- Cascos. 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat. 
- Cinturó de seguretat. 
- Ulleres panoràmiques (contra la pols). 
- Granota de treball. 
 
• Pels treballs de demolició auxiliats amb el bufador: 
- Cascos. 
- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions emeses per raigs d’infrarojos. 
- Guants de cuir. 
- Davantal de cuir. 
- Maniguets de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda. 
 
• Treball manual de demolició auxiliat amb el martell pneumàtic: 
- Cascos. 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda. 
- Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
- Canelleres. 
 
• Treballs de transport horitzontal (conductors): 
- Cascos. 
- Guants de cuir.  
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori. 
 
• Treballs de transport vertical (operadors de grua): 
- Cascos. 
- Guants de cuir.  
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionats  als treballadors dels 
mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de  realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 
1627/1997). 
  
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al RD 773/1997, del 30 de maig; RD 
1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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FONAMENTS 

1.- Introducció. 

1.1 Definició :  

Base natural o artificial, sota terra, sobre la qual descansa un edifici. La seva dimensió i tipus es troba en funció del pes de 
l’edifici i de l’aptitud portant del terreny sobre el qual descansa aquest. 

1.2 Tipus de fonamentació: 

Es classifiquen en dues famílies: 

• fonaments superficials. 
• fonaments profunds. 
  
Dintre dels fonaments superficials es distingeixen: 

• corregudes. 
• lloses. 
• bigues flotants. 
• sabates 
 
En els fonaments profunds considerem: 

• els pilots realitzats in situ. 
• els pilots prefabricats. 

1.3 Observacions generals: 

L’activitat constructiva de fonamentació comporta bàsicament; l’excavació, la seva fabricació in situ (ferrallat, formigonat) o la 
clavada del pilot prefabricat. Per això, s’haurà de considerar el transport vertical i horitzontal de tots els elements que 
componen la fonamentació. 
 
Per realitzar aquesta activitat d’una manera eficient i eficaç, caldrà: 

• Una programació (planificació i coordinació) de les diferents subactivitats que componen la construcció de la fonamentació. 
• Una organització del tall d’obra per posar a la  pràctica la programació; per això s’establiran els camins de circulació de 

maquinària, zones d’estacionament, zones de replega de material, etc. 
• Finalment, una previsió d’elements auxiliars, com bastides amb escales adossades, maquinària per al moviment de terres, 

maquinària per al transport horitzontal i vertical, etc.; previsió dels Sistemes de Protecció Col·lectiva, dels Equips de 
Protecció Individual i de les instal·lacions d’higiene i benestar; així com una previsió d’espais per poder moure 
adequadament la maquinària. 

 
Tot això, té l’objectiu que es realitzi en el temps prefixat en el projecte d’execució material de l’obra amb els mínims riscos 
d’accidents possibles. 
  
S’ha de considerar, abans d’iniciar aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les tanques perimetrals de limitació del solar 
per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com, també, les preses d’obra (aigua i 
electricitat). 
En aquesta activitat s’haurà  de considerar la construcció de la  bancada de la futura grua torre.                       
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SABATES 

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Eixamplament de la base dels suports verticals pertanyent a estructures d’edificació, sobre terres homogènies d’estratigrafia 
sensiblement horitzontal, encarregat de repartir les càrregues sobre el terreny.   

1.2 Descripció: 

Les sabates poden ser de formigó en massa o armat, de planta quadrada o rectangular, alhora també, poden ser aïllades o  
esbiaixades. 
Les sabates es construeixen, bàsicament, realitzant una petita excavació de secció quadrada o rectangular, i un cop anivellada 
la rasant a cota, es col·loca l’armadura i posteriorment el formigó, segons les característiques que són descrites en el 
projecte d’execució material. 
L’excavació es pot realitzar manualment o amb maquinària de moviment de terres (retroexcavadora). 
 
Per  realitzar les sabates serà imprescindible considerar l’equip humà següent : 

• operaris per realitzar l’excavació manual. 
• conductors de la maquinària d’excavació. 
• ferrallistes. 
• encofradors. 
• conductors de formigonera. 
• operaris per al  bombeig del formigó. 
• gruistes. 
  
També, caldrà considerar els mitjans auxiliars necessaris per  realitzar la fonamentació: 

• Maquinària: retroexcavadora, camió formigonera, grua mòbil, traginadora de trabuc ”dúmper” de petita cilindrada per al 
transport auxiliar, maquinària taller ferralla, bomba de formigó, tixotròpics i maquinària, etc. 

• Eines manuals. 
• Preses provisionals d’aigua i elèctrica. 
• Instal·lacions d’higiene i benestar. 
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SABATES 

2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació. 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel Departament de Treball de 
la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en la seva avaluació s’han tingut en compte les 
consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es 
materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció de la tecnologia 
que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 
1627/1997, del 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el seu cas controlar i 
reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 

del  Risc 
 1.- Caigudes de  persones a diferent nivell.  BAIXA GREU BAIX 
 2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.             BAIXA LLEU ÍNFIM 
 4.-Caiguda d’objectes per manipulació.              BAIXA LLEU ÍNFIM 
 6.-Trepitjades sobre objectes.                           BAIXA LLEU ÍNFIM 
 8.-Cops amb elements mòbils de màquines.        BAIXA GREU BAIX 
 9.-Cops amb objectes o eines.                          BAIXA GREU BAIX 
 11.-Atrapaments per o entre objectes.                  ALTA GREU ELEVAT 
 16.-Contactes elèctrics.                                 BAIXA MOLT GREU MEDI 
 18.-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives    

MÈDIA LLEU BAIX 

 26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.        ALTA LLEU MEDI 
 28.-Malalties causades per agents físics.        MÈDIA GREU MEDI 
 

OBSERVACIONS: 

(8)   Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres,  bombeig de formigó “cop d’ariet” i l’ús 
de la serra circular. 
(28) Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper”. 
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SABATES 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT   

• Els camins d' accés des de l’exterior del solar  cap al tall s’hauran d’establir i senyalitzar adequadament. 
• Posat que els fonaments es trobin a una cota diferent  de la rasant del carrer: 
- Les rampes d’accés al tall d’obra superaran el 10% la pendent. 
- S'instal·larà un accés de vianants independent al de la rampa, per a l’accés del personal a les cotes de cimentació. 
- En el cas de risc de caiguda a diferent nivell, posarà tanques de seguretat. 
- Atès  els treballs que es desenvolupen a aquesta activitat s’haurà d’assegurar que ja es trobin construïdes les 

instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’ obra restant 

PROCÉS   

• El personal encarregat en la realització de la fonamentació haurà de conèixer els riscos específics, així com de l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat a la mesura del possible. 

• S’hauran de mantenir a cada moment els talls d’obra nets i endreçats.  
• S’hauran d’emmagatzemar tots els combustibles, olis i gasos a pressió de manera que estiguin protegits de les 

inclemències atmosfèriques : calor, pluja, etc. 
• Les passarel·les i plataformes de treball tindran, com a mínim, una amplada de 60 cm. 
• S’haurà d’evitar  la permanència o pas de  les persones sota càrregues sospeses, tot i  acotant les àrees de treball. 
• Es  suspendran els treballs quan  plogui, nevi  o bufi el  vent amb  una velocitat superior a 50 Km/h, en aquest darrer 

cas es retiraran els materials i eines  que puguin desprendre’s. 
• En les instal·lacions d’energia elèctrica per als elements auxiliars d’accionament elèctric, com formigoneres i vibradors, es 

disposarà a l’arribada dels conductors de preses d’un interruptor diferencial, amb la seva corresponent presa de terra, 
segons el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.  

• Quan l’abocada  del formigó es realitzi pel sistema de bombeig pneumàtic o hidràulic, els tubs de conducció es trobaran 
convenientment ancorats  i es pararà esment en netejar la canonada després del formigonat, donat que la pressió de 
sortida dels àrids poden ser causa  d’accident. 

• Quan s’utilitzin vibradors elèctrics, aquests seran de la  Classe III, segons el Reglament de Baixa Tensió. 
• En  les zones de pas amb risc de caiguda a diferent nivell, es col·locaran tanques tubulars de peus drets, convenientment 

ancorades. 
• Es senyalitzarà l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació en  tots els seus accessos i, de manera 

complementària, als talls d’obra que hi calgui. (Vegeu capítol 4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització, 
d’aquesta fitxa). 

• S’haurà  de construir les zones d’estacionament amb una certa pendent per  facilitar el vessament de les aigües. 
• Posat que es produís qualsevol vessament d’oli en les zones d’estacionament, s’haurà de neutralitzar amb sorra, o 

mitjançant qualsevol altre sistema que sigui també adequat. 
• Els operaris encarregats del muntatge o de la manipulació de les armadures aniran provistos de casc, guants de cuir, 

botes de seguretat de cuiro i puntera reforçada, granota de treball, davantals i cinturó portaeines. 
• Els operaris que manipulin el formigó empraran de casc, guants de neoprè, botes de  goma de canya alta L’operari 

conductor del traginadora de trabuc ”dúmper” empraran casc, guants de cuiro, botes de seguretat, granota de treball, i 
cinturó antivibratori. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els treballs d’aquesta activitat. 
Escales de mà 
Grup compressor i martell pneumàtic 
Dúmpers de petita cilindrada 
Retroexcavadora 
Serra circular 
Armadura 
  

 

Sempre que las condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran en l’obra atenent als criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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SABATES 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i  Senyalització. 

Les proteccions col·lectives citades en les normes de seguretat es troben constituïdes per : 

• Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçària;  
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, en conformitat a la normativa assenyalada en 
aquesta activitat: 

• Senyal d’advertència de càrrega sospesa. 
• Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
• Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
• Senyal d’advertència de risc elèctric. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap.  
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de las mans. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
  
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col·locaran en l’obra tot  seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
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SABATES                                      

5.- Relació d’Equips de protecció  individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

• Treballs d’excavació i transports mecànics  (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (de manera especial en la traginadora de trabuc ”dúmper” de petita cilindrada). 
 
• Treball amb armadures (operaris)  : 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Davantal, en cas de treballs en taller ferralla. 
 
• Treball de formigonat : 
- Cascos. 
- Botes de seguretat de canya alta. 
- Guants de neoprè. 
- Granota de treball. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionats als treballadors, reflectint-
los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual deuran  complir a cada moment els requisits establerts en el RD 773/1997, del 30 de maig; 
RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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ESTRUCTURES 

1.- Introducció. 

1.1 Definició:  

Element o conjunt d’elements que formen la part resistent i sustentant d’una construcció. 

1.2 Tipus d’estructura: 

Es distingeixen els diferents tipus d’estructures: 

• Estructures de formigó armat in situ :  
- de forjats reticulars.  
- de forjats unidireccionals in situ o amb biga prefabricada. 
- de lloses. 
• Estructures metàl·liques:   
- amb xarxes espaials.  
- amb forjats (unidireccionals o lloses de formigó armat).  
• Estructures de fusta 
• Estructures de fàbrica 

1.3 Observacions generals:  

La realització de les estructures comporta bàsicament la construcció dels tres tipus d’elements que la componen, tenint en 
compte els materials que s’utilitzen: 

• Verticals: pilars o murs de càrrega. 
• Horitzontals: forjats. 
• Inclinats: muntants d’escales i rampes. 
 
La construcció d’estructures metàl·liques de gran alçada es realitza muntant els pilars i les jàsseres corresponents a tres 
nivells, executant-se posteriorment al corresponent forjat. 
A les  estructures de formigó armat, donades les característiques del formigó, es realitza planta per planta.  
  
A la  construcció d’estructures s’ha de preveure el transport horitzontal i el vertical: 

• Al transport horitzontal s’han de considerar els camins d’accés a l’obra, atenent a la seva accessibilitat i seguretat. 
• Respecte al transport vertical, ha d’estar ja instal·lada a l’obra la grua torre de capacitat d’elevació apropiada 

(tonelàmetres, alçada sota ganxo i abast màxim). 
  
Per a realitzar totes aquestes activitats pels diferents tipus d’estructures s’ha de programar l’avenç de l’obra considerant 
les necessitats en el moment (just on time) i organitzar el tall d’obra, especialment les zones d’aplec del material a utilitzar 
per a la realització de l’estructura.  
 
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com ara: bastides amb escales adossades, estintolaments, cindris, 
encofrats, etc. ; previsió dels Sistemes de Protecció Col·lectiva i dels Equips de Protecció Individual; així com una previsió 
d’espais per  poder moure adequadament la maquinària. 
 
S’ha de considerar, abans d’iniciar  aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les tanques perimetrals de limitació del solar 
per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com, també, les preses provisionals de 
l’obra (aigua i electricitat). 
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU 

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Conjunt d’elements, verticals i horitzontals, de formigó i rodons d’acer corrugat que constitueixen la part resistent i  de 
suport de l’edifici. 

1.2 Descripció: 

Construcció de pilars: 

• Confecció de les armadures in situ, una vegada realitzades, es transportaran al tall d’obra i es lligaran a les esperes 
convenientment. 

• Per evitar deformacions en les armadures és convenient col·locar prèviament, l'encofrat de només dos costats del pilar. 
• Un cop muntades les armadures es tancarà hermèticament l’encofrat. 
• S’ abocarà el formigó, des de la part superior, mitjançant cubilot, auxiliat per un operari que s’ha de recolzar sobre una 

plataforma de formigonat. 
• A mesura que s’aboqui el formigó, se l’ha de fer vibrar per tal de compactar-lo. 
• Un cop s’hagi adormit el formigó, s’haurà de desencofrar, mitjançant  elements auxiliars manuals. 
  
Construcció del forjat: 

• Col·locació de jàsseres prefabricades, si s’escau. 
• Col·locació de puntals, sotaponts. 
• Col·locació de l’encofrat : taulons o cubetes recuperables.  
• Col·locació biguetes, revoltons , armadures, malla electrosoldada i altres components. 
• Abocada del formigó i el seu  preceptiu vibrat. 
• Per a un adormiment adequat del formigó, aquest s’haurà d’humitejar convenientment.  
• Una vegada el formigó armat tingui la consistència establerta en el projecte d’execució, s’aniran palatinant. 
  
Per  realitzar estructures de formigó serà imprescindible considerar l’equip humà següent: 

• encofradors. 
• ferrallistes. 
• operaris d’abocament i vibrat del formigó. 
• conductors de formigonera. 
• operaris per al bombeig del formigó. 
• operadors de grua. 
  
També serà necessari tenir present els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de l’estructura: 

• Maquinària:  camió formigonera, grua, traginadora de trabuc ”dùmper” de petita cilindrada pel transport auxiliar, si calgués, 
maquinària taller ferralla, bomba de formigó, serra circular, etc. i altres elements auxiliars com ara: puntals, sotaponts, 
taulers, etc. 

• Eines manuals. 
• Instal·lació elèctrica provisional.  
• Instal·lació d’higiene i benestar. 
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU 

2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació. 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel Departament de Treball de 
la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en la seva avaluació s’han tingut en compte les 
consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es 
materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció de la tecnologia 
que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 
1627/1997, del 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el  d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el seu cas, 
controlar  i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
Riscos                                                    Probabilitat Gravetat Avaluació 

del  Risc 
 1.- Caigudes de  persones a diferent nivell.            ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
 2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.             ALTA GREU ELEVAT 
 3.- Caiguda d’objectes per desplom.                     MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
 4.- Caiguda d’objectes per manipulació.                  MÈDIA LLEU BAIX 
 5.- Caiguda d’objectes.                                  MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
 6.- Trepitjades sobre objectes.                          ALTA LLEU MEDI 
 7.- Cops contra objectes immòbils.                      ALTA LLEU MEDI 
 8.- Cops amb elements mòbils de màquines.          BAIXA GREU BAIX 
 9.- Cops amb objectes o eines.                          MÈDIA LLEU BAIX 
10.- Projecció de fragments o partícules.                BAIXA LLEU ÍNFIM 
11.- Atrapaments per o entre objectes.                  MÈDIA GREU MEDI 
13.- Sobreesforços.                                      BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.                                  MÈDIA MOLT  GREU ELEVAT 
18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives  MÈDIA LLEU BAIX 
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.     ALTA LLEU MEDI 
28.-Malalties causades per agents físics.            MÈDIA GREU MEDI 

OBSERVACIONS: 

(6)      Risc específic amb encofrats de fusta.  
(8)      Risc causat pel bombament de formigó “cop d’ariet”  i a l’ús de la serra circular. 
(28)    Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dumper”. 
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA  PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT    

• L’accés a cotes inferiors a la rasant del carrer es realitzarà mitjançant escales incorporades a mòduls de bastida tubular. 
• Atesos els treballs que es desenvolupen a aquesta activitat de pilotatge s’haurà d’assegurar que ja es troben 

construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra restant.  

PROCÉS 

• El personal encarregat de la realització de l’estructura haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús dels mitjans 
auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat  possible.   

• S’hauran de tenir presents les proteccions per evitar riscos de caigudes a diferent nivell en el procés de  construcció de 
l’estructura : 

Planta en construcció del forjat. 

• Si la construcció del forjat es fa seguint l’encofrat tradicional, es protegirà tot el seu perímetre amb  xarxes subjectes a 
màstils tipus forca. L’ancoratge de l'asta es farà mitjançant caixetí o mitjançant anella segons les característiques del 
forjat. En cas que hi hagués el caixetí, s’haurà de procurar realitzar la seva execució  prenent com a  distància mínima  
la vorera del forjat, de 15 cm. Posat que se subjectés l'asta amb anella, la mateixa tindrà preceptivament una longitud 
d’ancoratge no inferior al cantell del forjat quedant la pota, així mateixa situada, a una distància mínima de 15 cm. de la 
vorera del forjat. La separació màxima dels màstils entre ells serà de cinc metres. La xarxa es col·locarà de forma que 
cobreixi el perímetre del forjat que s’està construint i la planta immediata inferior, ancorant-la en ella. Per aquest  
motiu, en la fase de formigonada d’aquesta planta, es preveuran els elements d’ancoratge com a màxim a cada metre. Es 
prendran les precaucions adequades en totes les cantonades sortints del perímetre del forjat, de col·locar dos màstils en 
esquadra perpendiculars a la façana, amb l’objectiu de què la xarxa tingui la separació necessària per adaptar-se al 
perímetre adequadament. Posat que es donés la impossibilitat tècnica de col·locar xarxes verticals sustentades per 
forques, s’instal·laran xarxes horitzontals sustentades per mènsules, tenint present que s’instal·len al forjat immediat 
inferior al qual s’està construint. 

• En el formigonat de pilars, s’haurà d’emprar la torreta de formigonat amb baranes laterals a la plataforma. 

A les plantes on es realitzi el desencofrat, neteja i evacuació de material de la planta. 

El personal haurà de portar el cinturó de seguretat, ancorant-lo, posat que s’exposi  a qualsevol risc de caiguda al buit. 

Altres plantes fins al tancament. 

• En el cas que a les plantes no es prevegi la realització de cap treball en un període de temps, es procedirà a la seva 
clausura (impediment físic de l’accés). 

• A la resta de les plantes, qualsevol que sigui l’ús que es faci d’elles, es col·locaran baranes en tot  el seu perímetre a 
90 cm. d’ alçada, amb barra intermèdia i entornpeu, es preveurà alhora  que els  muntants de subjecció de la barana, 
estiguin a una distància entre ells com a màxim de 2,5 mts. Per a aquests muntants es recomana emprar els 
guardacossos. També es recomana per  poder operativizar al màxim l’anterior protecció que  en el transcurs de l’aplec a 
les respectives plantes, es realitzi l’elevació de materials d’una forma centralitzada. També es recomana al cap d’obra, 
amb la finalitat de disminuir el nombre de plantes a cobrir, que procedeixi de la manera més ràpida possible a executar 
els tancaments definitius. 

• Posat que s’instal·lin xarxes tipus tennis plastificades com a baranes es procurarà donar la rigidesa que demani la 
legislació laboral vigent, mitjançant un tub quadrat que s’instal·larà a  la part superior de dita xarxa, tenint present  de 
clavar-la al tub anteriorment citat.. Per a subjectar aquest tub s’hauran d’instal·lar muntants tipus guardacossos. 

• També poden instal·lar baranes modulars formades per una armadura perimètrica de tub buit de 30x30x1 i reforç central 
amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada de 
15x15 i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

 

NOTA: Una altra mesura de protecció perimètrica esdevé la col·locació de bastides metàl·liques modulars situades en el 
perímetre de l’edifici protegint del risc de caiguda alhora que facilita l’accés a les diferents plantes a través de la bastida. 
Aquestes bastides, per a ser eficaces per a aquesta funció, hauran de reunir les següents condicions bàsiques: 

• hauran de cobrir, totalment, el perímetre de la planta que s’està construint. 
• el muntatge de la bastida s’ha de fer prèviament als treballs d’encofrat, de manera que l’estructura de la bastida superi, 

com a mínim, el nivell de la planta de treball amb una alçada equivalent a la distància entre forjats. 
• la separació respecte a l’estructura de l’edifici ha de ser la mínima possible per evitar l’existència de buits entre la 

bastida  i el perímetre del forjat. 

Protecció de buits horitzontals. 

• S’haurà de protegir a la seva totalitat mitjançant la col·locació d’un dels següents elements esmentats en ordre de 
preferència: 

• Malla electrosoldada : La xarxa electrosoldada de repartiment es perllongarà través dels buits en l’execució del mateix 
forjat. Si el projecte no preveu l’ús de la malla electrosoldada, els buits anteriors es protegiran cobrint-los amb la malla 
electrosoldada embeguda al formigó. 

• Baranes : Baranes a 90 cm. d'alçada, amb barra intermèdia i entornpeu sustentat per muntants. És convenient emprar el 
guardacòs com a muntant de la barana. 

• Barana modular : També es recomana  posat que se substituís l’anterior barana,  s’haurà de col·locar la barana modular 
assenyala en l’apartat c4) que estarà sustentada per guardacossos en forma de muntant. 

• Xarxes tipus tennis plastificades: S’instal·laran de manera que la seva part superior disposi d’un tub quadrat al qual es 
clavarà per  donar-li la consistència reglamentària, aquest tub a la vegada serà subjectat per guardacossos a  cada 2,5 
m. 

Murs de formigó armat 

• En la realització de murs, mitjançant encofrats lliscants o trepants, S’ha de considerar : 
- es construirà a la part superior de l’encofrat del mur una plataforma de treball que anirà de punta a punta del mur, 

aquesta plataforma ha de tenir com a mínim 60 cm. d´ample i  s’haurà d'instal·lar en  el seu perímetre la corresponent 
barana de seguretat. 

- es recomana instal·lar una xarxa que cobreixi l’espai entre les plataformes. 
- posat que la climatologia fos adversa s’haurà de tenir present la instal·lació de veles que cobreixin les zones de treball. 
- s’haurà de garantir a cada moment un accés segur a l'encofrat, mitjançant escales adossades a bastides tubulars o 

sistemes d’elevació mecànica adaptat per a persones. 
- donat el procés continu de construcció de l'encofrat lliscant s’ha de garantir a cada moment la il·luminació de la zona de 

treball i  el seu accés. 
• Abans de  la col·locació del motlle, aquest s’untarà amb líquid desencofrant, per a aquest treball l'operari utilitzarà 

guants de goma de neoprè per evitar el contacte directe amb aquest líquid. En la col·locació de l'encofrat d’elements 
verticals en procés de construcció, no només s’haurà d’anivellar i aplomar sinó que s’haurà d’estintolar per  evitar la 
bolcada deguda al vent. 

• Per a la realització de murs de càrrega de formigó armat, es col·locarà el motlle de l'encofrat corresponent a l’extradós 
del mur, ancorat evitant així la seva bolcada. 

• El lligat de l'eslinga al motlle es realitzarà a través d’un element resistent de l'encofrat. 
• Per evitar moviments pendulars, el motlle anirà conduït, mitjançant una corda lligada al motlle, per un operari. 
• En la confecció de les tapes laterals, si es treballa amb la serra circular, el treballador haurà de tenir present   emprar 

els acompanyadors per  tallar les peces petites. 
• En la col·locació de passadors, entre els encofrats, és prohibit d’enfilar-se per l'encofrat, aquesta tasca s’haurà de 

realitzar auxiliats per escales o bastides. 
• L’abocada s’haurà de realitzar per tongades tot  evitant l’acumulació excessiva dintre del motlle. 
• L’encarregat vetllarà a cada moment que no hi hagi cap  moviment de l'encofrat a causa de la pressió hidrostàtica del 

formigó fresc. 

Altres consideracions 

• En  les lloses de formigó, en el procés de ferrallat per evitar l'aixafament de les armadures  s’hauran de col·locar unes 
plataformes de circulació de 60 cm. d´ample, com a mínim. 
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• En cas que siguin encofrats unidireccionals amb biguetes prefabricades, s’haurà de circular de manera exclusiva a sobre de 
les bigues i biguetes, o sobre plataformes situades  amb aquesta finalitat. 

• El transport d'armadures, encofrats, puntals, bigueria, sotaponts, i d'altres elements auxiliars per a la realització de 
l'estructura es realitzarà convenientment eslingat, recomanant que l’eslinga sigui de dos braços. 

• Els operaris que realitzin la col·locació de les armadures hauran d'emprar casc de seguretat, guants de cuir, granota de 
treball, botes de cuir de seguretat, cinturó portaeines i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar s’hi 
presenta qualsevol  risc de caiguda a diferent nivell. 

• No s’haurà d’utilitzar l’acer corrugat per fer-ne útils de treball o altres elements auxiliars. 
• L’operari que realitzi l’abocada del formigó i el seu posterior vibrat haurà d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, 

granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.  
• El treballador que condueixi l’abocada del formigó, a través de cubilot o bomba, haurà d’estar situat sobre una plataforma 

de treball, col·locada a la part alta de l’encofrat, de 60 cm d’amplada i barana de seguretat. 
• Aquesta plataforma de treball pot estar sustentada per mènsules ancorades a l’encofrat o per una bastida tubular. 
• El vibrador estarà protegit de doble aïllament, així com l’aparell convertidor de freqüència. 
• Durant els processos de vibratge el treballador haurà d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball i 

botes de goma de seguretat de canya alta.  
• El subministrament elèctric al convertidor del vibrador estarà convenientment aïllat, seguint  les instruccions del 

Reglament de Baixa Tensió. 
• El desencofrat el realitzarà un operari que emprarà guants de cuir, casc de seguretat, granota de treball i botes de cuir. 
• És prohibit de desencofrar amb la grua. 
• Els motlles es retiraran i es netejaran, d’aquesta manera es mantindrà l’obra endreçada i neta. 
• El quadre elèctric de zona haurà d’estar protegit per  evitar contactes elèctrics, sobreintensitats i curtcircuits, en 

conseqüència s’haurà de disposar del corresponent interruptor diferencial i dels respectius magnetotèrmics. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els treballs d’aquesta activitat. 
Escales de mà 
Grup compressor i martell pneumàtic 
Dúmpers de petita cilindrada 
Serra circular 
Armadura 
Grúes i aparells elevadors 
Passarel·les 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar  l’empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat es troben constituïdes per : 

• Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu  L’alçada de la barana  serà de 
90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants hauran d’estar situats a 
2,5 metres entre ells com a  màxim. 

• Baranes modulars constituïdes per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb tub buit i a 
la  part central d’aquest mòdul es col·locarà un entramat de protecció constituït per una xarxa electrosoldada de 
150x150mm. i un gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de 
muntant. 

• Barana formada per xarxes tipus tennis plastificades. A la part superior disposa d’un tub quadrat que es clavetejarà a la 
xarxa, aquest tub a la vegada estarà subjectat per guardacossos cada 2,5m. 

• Xarxa electrosoldada de 150x150 mm.  i gruix de 6 mm. 
• Xarxes subjectes a màstils tipus forca : L’ancoratge del màstil es farà mitjançant caixetí o anella segons les 

característiques del forjat. En el cas de caixetí es procurarà realitzar la seva execució prenent com a distància mínima a 
la vorera del forjat, de 15 cm. Posat que es faci la subjecció amb anella, la mateixa tindrà preceptivament una longitud 
d’ancoratge mai inferior a la vora del forjat quedant la pota, així mateixa situada, a una distància mínima de 15 cm. de la 
vorera del forjat. La separació màxima entre màstils serà de cinc metres. La xarxa estarà formada per panys de 5x10 
metres, de xarxa de 100x100 mm. com a màxim i corda de 4 mm. com a mínim. La corda perimetral ha de ser de poliamida 
de 12 mm. com a mínim. 

• Xarxes horitzontals subjectes per mènsules : formades per un cargol de pressió i un tornapunta. La xarxa estarà formada 
per panys de 3x3 metres, de xarxa de poliamida de 100x100 mm., com a màxim, i corda de 4 mm. com a mínim. La corda 
perimetral ha de ser de poliamida de 12mm. com a mínim. La xarxa serà subjectada al forjat mitjançant anelles embegudes 
en  el procés de formigonat, separades 20 cm i empoltrant-se en el forjat 5 cm. com a  mínim. L’altre  extrem de la 
xarxa anirà agafada a la barra metàl·lica que es recolza en l’extrem de les mènsules contigües. Formant tot plegat un 
conjunt, de manera que quedi garantit el fre de la caiguda d’un treballador des d’una alçada de 6 metres com a màxim. 

• Bastides.  
• Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i  2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm. 

d'ample.  
• Xarxa electrosoldada de 150x150 mm.  i gruix de 6 mm. 
• Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm. 

d’ample. 
  
Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa assenyalada  en  
aquesta activitat: 

• Senyal d’advertència de càrrega suspesa. 
• Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 
• Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
• Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
• Senyal d’advertència de risc elèctric. 
• Senyal de prohibit el pas als vianants. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
• Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

• Treballs de  transport (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (molt especialment per les traginadores de trabuc ”dúmpers” de petita cilindrada). 
 
• Treballs  amb encofrats(encofradors): 
- Cascos  de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de lona i cuir(tipus americà). 
- Granota de treball. 
 
• Treballs  amb armadures(armadors): 
- Cascos  de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de lona i cuir(tipus americà). 
- Granota de treball. 
  
• Treballs de formigonat i vibrat:    
- Cascos  de seguretat. 
- Botes de seguretat de goma de canya alta. 
- Guants de neoprè. 
- Granota de treball.  
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà  als treballadors dels mateixos, 
reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
  
Els Equips de Protecció individual hauran de  complir en tot moment els requisits establerts en el RD 773/1997, del 30 de 
maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes NE. 
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COBERTES 

1. Introducció 

1.1 Definició: 

Conjunt constructiu format per tota una sèrie d’elements que, col·locats en la part exterior d’un edifici el cobreixen i el 
protegeixen de les inclemències del temps. 

1.2 Tipus de cobertes: 

• Cobertes planes:  
- trepitjables. 
- no trepitjables. 
• Cobertes inclinades:  
- de fibrociment.  
- galvanitzades. 
- aliatges lleugers. 
- pissarra.  
- sintètics. 
- teula. 
- xapa. 
• Llanternes.  

1.3 Observacions generals: 

Una vegada s’hagi finalitzat l’estructura es construirà la coberta, amb l’objectiu d’evitar les humitats per filtració o per 
condensació, a part de proporcionar un cert grau  d’aïllament. 
S’haurà de considerar una previsió d’accés a la coberta. 
 
S’haurà de preveure l’aplec de materials necessaris per a la realització de la coberta, amb aquesta finalitat es farà ús dels 
sistemes d'elevació tenint en compte que es recomana, un cop realitzat aquest aplec, cal iniciar el desmuntatge de la grua i 
enllestir el muntatge del muntacàrregues. El muntacàrregues pot arribar fins al forjat de la coberta. 
 
Si atenent a  les característiques de l’obra no s’ha previst l’ús del muntacàrregues es pot instal·lar en el forjat de la 
coberta una Grueta (maquinillo) que ajudarà a enllestir les elevacions del material necessari. La instal·lació de la grueta 
s’haurà de realitzar de manera que quedi garantitzada la seva estabilitat, respectant en cada moment la capacitat màxima 
d’elevació, estipulada en la seva placa de característiques. 
 
En la construcció de la coberta només s’ha de desmuntar les proteccions col·lectives en el lloc on s’estigui realitzant aquesta.  
 
S’ha de considerar, abans d'iniciar aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les cerques perimetrals de limitació del solar 
per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d'higiene i benestar, tanmateix, les preses provisionals d’obra 
(aigua i electricitat). 
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COBERTES PLANES 

1.- Definició i descripció 

1.1 Definició: 

Conjunt constructiu amb petits pendents (aproximadament inferiors al 5%), que inclouen una làmina totalment impermeable i 
flexible, amb juntes també impermeables, per  facilitar el vessament de l’aigua.  

1.2 Descripció:  

La coberta plana es construeix sobre l’últim forjat, que li serveix de suport. Generalment, aquest forjat ha estat construït 
igual que la resta. Hauran de ser accessibles pel manteniment. 
 
Les cobertes planes poden tenir cambra de ventilació. 
 
Les fases principals de la construcció d’una coberta plana són: 

• la formació dels pendents. 
• aïllament i impermeabilització. 
• L'acabat. 
 
El sistema utilitzat per a la formació dels pendents dependrà del tipus de coberta, es poden realitzar amb envanet de sostremort i 
solera, o bé mitjançant altres procediments més actuals, com per exemple l’ús de formigó cel·lular, argiles expandides, perlita, 
arlita,etc. 
 
La impermeabilització es pot aconseguir mitjançant : 

•  Teles asfàltiques, aquestes làmines es solapen soldant-se en calent. 
•  Làmines butíliques, la unió es realitza amb coles que actuen com adhesiu. 
•  O recs asfàltics, formant una pel·lícula impermeable aplicada "“in situ"”. 
 
L’acabat té la funció de protegir la impermeabilització. Es pot realitzar amb rajoles comunes o rajoles, etc., si ha de ser transitable 
o amb grava, i teles autoprotegides si no ho ha de ser. 
 
Segons els paràmetres constructius anteriorment esmentats podem distingir diferents tipus de cobertes planes : 

• Terrat a la catalana: consisteix a fer una solera, tan deslligada com sigui possible de les parets laterals, sustentada 
sobre envanets transversals a l’embigat, formant una cambra d’aire. 

• Coberta convencional: 
• Coberta invertida: coberta no trepitjable que té l’aïllament tèrmic col·locat a l’exterior de la cara superior de la làmina 

impermeable, per  protegir-la dels canvis tèrmics. 
  
Per a realitzar estructures de formigó armat serà imprescindible considerar l’equip humà  següent: 

• Operaris d’abocada del formigó cel·lular. 
• Operaris per al bombeig del formigó. 
• Operadors de grua. 
• Paletes. 
 
També serà necessari tenir present els mitjans auxiliars necessaris per  dur a terme la realització de l’estructura: 

• Maquinària:  camió formigonera, grua, traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada pel transport auxiliar,  bomba de 
formigó, etc. 

• Estris: bastides de cavallets, bastida de façana, proteccions col·lectives i personals, etc. 
• Eines manuals. 
• Preses provisionals d’aigua i electricitat.  
• Instal·lacions d’higiene i benestar. 
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COBERTES PLANES 

2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació. 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel Departament de Treball de 
la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en la seva avaluació s’han tingut en compte les 
consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es 
materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció de la tecnologia 
que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 
1627/1997, del 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el seu cas, controlar  
i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 

del  Risc 
 1.- Caigudes de  persones a diferent nivell.            ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
 2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.             ALTA GREU ELEVAT 
 4.-Caiguda d’objectes per manipulació.                   MÈDIA LLEU BAIX 
 5.-Caiguda d’objectes.                                   ALTA GREU ELEVAT 
 9.-Cops amb objectes o eines.                      BAIXA LLEU ÍNFIM 
11.-Atrapaments per o entre objectes.               BAIXA GREU BAIX 
15.-Contactes tèrmics.                                    BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics MEDIA GREU BAIX 
18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives  MÈDIA LLEU BAIX 
19.-Exposició a radiacions.                                BAIXA LLEU ÍNFIM 
20.-Explosions.                                           BAIXA MOLT  GREU MEDI 
21.-Incendis.                                              BAIXA GREU BAIX 
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.          BAIXA LLEU ÍNFIMI 
27.-Malalties causades per agents quimics BAIXA LLEU ÏNFIM 
28.-Malalties causades per agents físics.          BAIXA GREU BAIX 
 

OBSERVACIONS: 

(8)      Risc a causa del  bombament de formigó “cop d’ariet”. 
(15  I 19)    Risc específic a causa de la manipulació del calefactor per unir làmines asfàltiques. 
(28)    Risc causat per radiacions d’infraroigs. 
 



estudi de seguretat i salut 
memòria edificació 25/93 

COBERTES PLANES 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A  PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR  AQUESTA ACTIVITAT 

• El muntacàrregues de l’obra es perllongarà per donar servei a la planta coberta, o quan no se’n tingui, s’emprarà la grua 
torre tenint en compte que la ploma passi 3 metres, com a mínim, per sobre de la cota més alta de la coberta. 

• Donats els treballs que es desenvolupen en l’activitat de la construcció de la coberta s’haurà d’assegurar que ja es 
troben construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra restant. 

PROCÉS 

• El personal encarregat de la construcció de la coberta haurà de conèixer els riscos específics de l’ús dels mitjans 
auxiliars necessaris per realitzar la construcció de la coberta amb la major seguretat que sigui  possible. 

• S’hauran de tenir presents les proteccions necessàries per evitar riscos de caigudes a diferent nivell durant la 
construcció de la coberta. 

Protecció dels buits perimetrals. 

• En primer lloc s’haurà de procurar construir, quan abans millor, si es troba  definit en el projecte, l’ampit perimetral. 
• Posat que aquesta coberta no tingués ampit, s’hauran d’instal·lar en tot el perímetre del forjat de la coberta les 

corresponents baranes de seguretat. 
• Posat que fos totalment impossible anul·lar el risc de caiguda amb els elements constructius o mitjançant baranes de 

seguretat, es recorrerà a cables fiadors lligats a punts forts de la llimatesa, per a l’ancoratge del mosquetó del cinturó 
de seguretat. 

• Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres agafades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm. 
d’ample. 

• Bastida de façana: posat que la construcció de l’edifici s’hagi realitzat mitjançant la col·locació d’una bastida de façana es 
procurarà augmentar en un mòdul el mateix amb la finalitat d’anul·lar el risc de caiguda a diferents nivells i per facilitar 
l’accés a aquesta planta des  de la mateixa bastida. En la coronació d’aquestes bastides s’establirà una plataforma 
quallada de taulons en tota la seva amplada complementant-se alhora amb  una barana de seguretat que sobrepassi 90 
cm. la cota del perímetre de la coberta. 

Protecció dels buits del forjat horitzontal. 

S’haurà de protegir la seva totalitat mitjançant la col·locació d’un  dels següents elements esmentats a continuació: 

• Malla electrosoldada: la xarxa de repartiment es perllongarà a través dels forats a l'execució del mateix forjat. Posat 
que el projecte no comtepli l’ús de la malla electrosoldada, aquests buits es protegiran cobrint-los amb una  malla 
electrosoldada embeguda al  formigó. 

• Tapes de fusta: els forats es taparan amb fusta i al posat que hi hagi llosa de formigó és clavetejarà a la mateixa. 
• Baranes: Baranes a 90 cm. d’alçada, amb barra intermèdia i entornpeu sustentat per muntants. Es convenient emprar el 

guardacòs (cargols) com muntant de la barana. 
 
 
• Per  evitar el risc de caiguda d’objectes a les elevacions de material al terrat es realitzarà mitjançant bateas 

(plataformes d’hissat). Així com el material ceràmic que s’empri s’hissarà  convenientment lligat o encintat al corresponent 
palet. 

• Es suspendran els treballs  al terrat quan la velocitat del vent sigui superior a 60 Km/h, per  prevenir del risc de 
caiguda d’objectes i persones. 

• En el cas que es treballi a la coberta, i hi hagi la presència d‘una línia elèctrica d’alta tensió no es treballarà a la 
coberta sense respectar la distància de seguretat; davant de la impossibilitat de respectar aquesta distància, serà 
necessari demanar a la companyia el tall del corrent elèctric per aquesta línia mentre es realitzen aquests treballs.  

• Els rotllos de tela asfàltica es repartiran uniformement per evitar sobrecàrregues, calçats per evitar que rodin per 
l’efecte del vent, aniran ordenats  per zones de treball per facilitar la seva  manipulació. 

• Els recipients que transportin líquids de segellaments (betums, asfalts, morters, silicones) s’ompliran de tal manera que 
no es produeixin vessaments innecessaris. 

• Les bombones de gas butà es mantindran en posició vertical, lligades al carret portabombolles i a l’ombra, evitant la seva 
exposició al sol. 

• L’accés a la coberta amb l’escala de mà no es practicarà en buits inferiors a 50x70 cm. Sobrepassant l’escala en 1 metre 
l’alçada a guardar. 

• El formigó de formació de pendents (o formigó cel·lular, o alleugerit, etc.) es servirà a coberta amb el cubilet de la grua 
torre o, si no n’hi ha mitjançant bombeig. 

• S’establiran "camins de circulació" sobre les zones de procés de fraguat o enduriment d’una amplada de 60cms . 
• Les planxes de polistirè es tallaran sobre banc i només seran admesos talls sobre el terra per realitzar els petits 

ajusts. 
• Hi haurà una zona d’emmagatzematge habilitada per a productes bituminosos i inflamables, i en aquesta zona hi haurà un 

extintor de pols química seca. 
• Si l’aplec de les bombones es realitza dintre d’un espai tancat cal garantir la seva ventilació. 
• S’instal·laran senyals de perills d’incendis. 
• L’hissat de la grava de remat de la coberta es realitzarà sobre plataformes emplintades. És prohibit d’omplir les 

plataformes per a evitar  d’aquesta manera vessaments innecessaris. 
• Les plataformes d’hissat de grava es governaran mitjançant cordes i mai directament amb les mans o el cos. 
• La grava es dipositarà sobre la coberta per al seu batec i anivellació, tot i evitant sobrecàrregues puntuals sobre el 

forjat. 
• El material de coberta (teules, pissarres, etc.) s’hissarà sobre plataformes emplintades, segons són enviades pels 

fabricants, perfectament apilonats i anivellats els paquets i lligats tot el conjunt a la plataforma d’hissat. Es repartiran 
per la coberta evitant sobrecàrregues puntuals sobre el forjat. 

• A cada moment la coberta es mantindrà neta i ordenada, amb aquesta finalitat, els plàstics, cartrons, papers i fleixos 
procedents dels diversos empaquetats es recolliran immediatament després d’obrir els paquets per a la seva posterior 
evacuació. 

• Els operaris que realitzin la construcció de la coberta hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir, granota de 
treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat. 

• El quadre elèctric de zona haurà d’estar protegit per evitar contactes elèctrics, sobreintensitats i curtcircuits, així 
mateix, s’haurà de disposar del corresponent interruptor diferencial i els respectius magnetotèrmics.  

NOUS ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els treballs d’aquesta activitat. 
Escales de mà 
Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo" 
Carretó elevador 
Transpalet manual: carretó manual 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar  l’empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituïdes per: 

• Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu de fusta, subjectats a un muntant 
que podrà estar format per un cargol de pressió o un tub embegut al forjat o una fusta  convenientment clavetejada a la 
cantonada del forjat. L’alçada de la barana  serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 
cm d'alçada. Els muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim. 

• Barana formada per xarxes tipus tennis plastificades. La part superior disposa d’un tub quadrat que es clavetejarà a la 
xarxa, aquest tub alhora estarà subjectat per guardacossos cada 2,5m. 

• Tapes de fusta: es taparan els forats amb fusta i posat que hi hagi llosa de formigó es clavetejarà a la mateixa.  
• Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm. 
• Bastides.  
• Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm. 

d’ample. 
  
Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa assenyalada  en  
aquesta activitat:  

• Senyal d’advertència de càrrega suspesa. 
• Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 
• Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
• Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
• Senyal d’advertència de risc elèctric. 
• Senyal d’advertència de risc d’incendi. 
• Senyal de prohibit el pas als vianants. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
• Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).  
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5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

• Treballs de  transport (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (molt especialment per a la traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada). 
 
•  Treballs  amb formigonat: 
- Cascos  de seguretat de goma de canya lata. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de neoprè. 
- Granota de treball. 
 
• Per a treballs  amb l’encenedor de segellament: 
- Cascos  de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
 
• Pel ram de paleta:  
- Cascos  de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Granota de treball.  
- Botes de seguretat de goma de canya alta. 
- Cinturó de seguretat, si calgués. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionats  als treballadors dels 
mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 
1627/1997). 
  
Els Equips de Protecció individual s’hauran de  complir a cada moment els requisits establerts al RD 773/1997, del 30 de maig; 
RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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COBERTES INCLINADES 

1.- Definició i descripció 

1.1 Definició: 

Conjunt constructiu constituït per una sèrie d’elements disposats a la part superior de  l’estructura amb una pendent superior 
al 5% per  facilitar l’evacuació de l’aigua.  

1.2 Descripció: 

La coberta inclinada es construeix sobre un suport inclinat, que pot ser: 

• un forjat de formigó que segueixi la pendent de la coberta. 
• un tauló format per dues capes de rajola comuna, encadellats ceràmics, tauló de fusta, etc. sustentats per envanets de 

sostremort ,cerres, etc. 
• un entramat de llistons de fusta. 
 
Les variables que es combinen per establir el sistema més adequat són: 

• la pendent. 
• la forma de la peça bàsica. 
• la fixació. 
• la permeabilitat. 
 
Segons els paràmetres constructius anteriorment citats podem distingir diferents tipus de cobertes inclinades: 

• teula: Que combina una certa porositat amb un hàbil disseny geomètric. Col·locada en sec, ha de tenir poca pendent per  
aguantar-se i per aquest motiu s’ha d’encobrir força. Si s’agafa amb morter, requereix pendents entre el 20% (15 cm. 
d’encobriment) i el 50% (7 cm.). Si emprem fixacions metàl·liques, es poden augmentar les pendents i disminuir així  
l’encobriment. 

• pissarra: és un material més impermeable però amb la impossibilitat de generar formes geomètriques adequades, per aquest 
motiu requereix  un doble cobriment i una pendent no inferior al 50%. 

• sintètiques(fibrociment, PVC, fibra de vidre, etc.): són làmines planes o ondulades impermeables que permeten gran variabilitat 
de pendents.  

• galvanitzades, aleaccions lleugeres i xapa: són làmines metàl·liques, de zinc, coure o plom que són totalment impermeables i 
amb la possibilitat de fer tot tipus d’encobriment presenten una variabilitat entre un 5% i  90º. 

  
Per realitzar estructures de formigó armat  serà imprescindible considerar el següent  equip humà : 

• Gruistes. 
• Paletes. 
  
També serà imprescindible  tenir els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de l’ estructura: 

• Maquinària: formigonera, grua, de petita cilindrada, traginadora de trabuc “dumper”,per al transport auxiliar, etc.  
• Estris: bastides de façana, proteccions col·lectives i individuals, etc. 
• Eines manuals. 
• Preses provisionals d’aigua i electricitat. 
• Instal·lacions d’higiene i benestar. 
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2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació. 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel Departament de Treball de 
la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en la seva avaluació s’han tingut en compte les 
consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que la probabilitat és la possibilitat que es 
materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció de la tecnologia 
que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 
1627/1997, del 24 d’octubre.  
 
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el seu cas, controlar  
i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
Riscos  
 

Probabilitat Gravetat Avaluació 
del risc 

 1.- Caigudes de  persones a diferent nivell.            ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
 2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.             ALTA GREU ELEVAT 
 4.-Caiguda d’objectes per manipulació.                   BAIXA LLEU ÍNFIM 
 5.-Caiguda d’objectes.                                   ALTA GREU ELEVAT 
 6.-Trepitjades sobre objectes.                           BAIXA LLEU BAIX 
 9.-Cops amb objectes o eines.                          BAIXA LLEU ÍNFIM 
10.-Projecció de fragments o partícules.              BAIXA LLEU ÍNFIM 
11.-Atrapaments per o entre objectes.                   BAIXA GREU BAIX 
13.-Sobreesforços.                                       BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.                                  MÈDIA GREU MEDI 
18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives  MÈDIA LLEU BAIX 
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.         ALTA LLEU MEDI 
27.-Malalties causades per agents químics.       MÈDIA LLEU BAIX 
28.-Malalties causades per agents físics.           MÈDIA LLEU BAIX 
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3.- Norma de Seguretat 

POSADA A  PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR  AQUESTA ACTIVITAT 

El muntacàrregues de l’obra es perllongarà per donar servei a la planta coberta, o quan no se’n tingui, s’emprarà la grua 
torre tenint present que la ploma passi 3 metres, com a mínim, per sobre  de la cota més alta de la coberta. 
Atès els treballs que es desenvolupen en l’activitat de la construcció de la coberta s’haurà d’assegurar que ja es trobin 
construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’ obra restant.  

PROCÉS 

El personal encarregat de la construcció de la coberta haurà de conèixer els riscos específics en l’ús dels mitjans auxiliars 
necessaris per realitzar la construcció de la coberta amb la major seguretat possible. 
 
S'haurà de  tenir present  les proteccions necessàries per evitar riscos de caigudes a diferent nivell durant la construcció de 
la coberta : 

Protecció dels buits perimetrals. 

• En primer lloc s’haurà de procurar construir, quan abans millor, si es troba  definit en el projecte, l’ampit perimetral. 
• Posat que aquesta coberta no tingués ampit, s’haurà d’instal·lar en tot el perímetre del forjat de la coberta les 

corresponents baranes de seguretat. 
• En cas que fos totalment impossible anul·lar el risc de caiguda amb els elements constructius o mitjançant baranes de 

seguretat, es recorrerà a cables fiadors lligats a punts forts de la carenera, per a l’ancoratge del mosquetó del cinturó 
de seguretat. 

• També es pot  considerar la construcció de marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres agafades 
amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm. d’amplada. 

• O una bastida de façana : posat que a la construcció de l’edifici s’hagi realitzat mitjançant la col·locació d’una bastida de 
façana es procurarà augmentar  en un mòdul el mateix, amb la finalitat d’anul·lar el risc de caiguda a diferents nivells i 
per facilitar l’accés a aquesta planta des de la mateixa bastida. En la coronació d’aquestes bastides s’establirà una 
plataforma quallada de taulons en tota la seva amplada complementant-se alhora amb  una barana de seguretat que 
sobrepassi 90 cm. la cota del perímetre de la coberta, i l’accés a aquesta plataforma s’haurà de fer a partir de les  
escales de la bastida. 

Protecció dels buits del forjat horitzontal. 

S’haurà de protegir la seva totalitat mitjançant la col·locació d’un  dels següents elements citats a continuació: 

• Malla electrosoldada: l’armadura de repartiment es perllongarà a través dels forats en l’execució del mateix forjat. Posat 
que, el projecte no prevegi l’ús de la malla electrosoldada, aquests buits es protegiran cobrint-los amb una  malla 
electrosoldada embeguda al  formigó. 

• Tapes de fusta: els forats es taparan amb fusta i en cas que hi hagi llosa de formigó és clavetejarà a la mateixa. 
 
 
• Per  evitar el risc de caiguda d’objectes en les elevacions de material al terrat es realitzarà mitjançant Batea 

(plataformes d’hissat). Així com el material ceràmic que s’empri s’hissarà  convenientment lligats o encintats en el 
corresponent palet. 

• Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o faci vent (superior a 50 Km/h), en aquest cas es retiraran els materials i 
les eines que pugin desprendre’s. 

• Posat que es treballi a la coberta i hi hagi la presència d‘una línia elèctrica d’alta tensió, no es treballarà en la coberta 
sense respectar la distància de seguretat. Davant de la impossibilitat de respectar aquesta distància, serà necessari 
demanar a la companyia el tall del corrent elèctric per aquesta línia mentre es realitzen aquests treballs.  

• L’accés a la coberta amb escala de mà no es practicarà en buits inferiors a 50x70 cm. Sobrepassant l’escala 1 metre 
l’alçada a guardar. 

• La comunicació i les circulacions necessàries sobre la coberta inclinada es resoldrà mitjançant passarel·les de 60 cm. 
d’amplària. 

• Les planxes de poliester es tallaran sobre banc i només seran admesos talls sobre el terra per  realitzar els petits 
ajusts. 

• Els llistons de fusta de recepció de teula, pissarra, etc. S’hissaran de manera ordenada per paquets d’utilització 
immediata. 

• Les xapes i plafons hauran de ser manipulats, com a mínim, per dos homes. 
• L’estès i la rebuda dels careners i baberos de plom, entre plans inclinats, s’executarà per treballadors subjectes amb el 

cinturó de seguretat als cables d’acer estesos entre punts forts de l’estructura. 
• Els recipients que transportin líquids de segellaments (betums, asfalts, morters, silicones) s’omplirà de tal manera que no 

es produeixin vessaments innecessaris. 
• Els rotllos de tela asfàltica es repartiran uniformement per evitar sobrecàrregues, calçats per  evitar que rodin per 

l’efecte del vent, aniran ordenats  per zones de treball per a facilitar la seva  manipulació. 
• Hi haurà una zona d’emmagatzemament habilitada per a productes bituminosos i inflamables, en aquesta zona també hi 

haurà un extintor de pols química seca. 
• Es procurarà que les bombones de gas estiguin sobre una superfície horitzontal. 
• Si l’aplec de les bombones es realitza dintre d’ un espai tancat, cal  garantir la seva ventilació. 
• Es vetllarà a cada moment, per l’estat de les mànegues d’alimentació de gas  dels encenedors de segellament.   
• S’ instal·laran els senyals de perills d’incendis. 
• El material de coberta (teules, pissarres, etc.) s’hissaran sobre plataformes emplintades, segons són enviades  pels 

fabricants, perfectament apilonats i anivellats els paquets i lligats tot el conjunt a la plataforma d’hissat. Es repartiran 
per la coberta evitant sobrecàrregues puntuals sobre el forjat. 

• A cada moment la coberta es mantindrà neta i ordenada, amb aquesta finalitat, els plàstics, cartrons, papers i fleixos 
procedents dels diversos empaquetats es recolliran immediatament després d’obrir els paquets per a la seva posterior 
evacuació. 

• Els operaris que realitzin la construcció de la coberta deuran emprar casc de seguretat, guants de cuiro, granota de 
treball, botes de cuiro de seguretat i cinturó de seguretat. 

• El quadre elèctric de zona haurà d'estar protegit per evitar contactes elèctrics, sobre intensitats i curts circuits, així 
mateix s’haurà de disposar del corresponent interruptor diferencial i els respectius magnetotèrmics. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els nous elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs d’aquesta activitat. 
Escales de mà 
Grúes i aparells elevadors 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixen d’altres  elements de protecció, es col·locaran en l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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COBERTES INCLINADES 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i  Senyalització. 

Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituïdes per: 

• Baranes de seguretat formades per passamans, barra intermèdia i entornpeu de fusta, subjectes a un muntant que pot 
estar format per un cargol de pressió o un tub embegut al forjat o una fusta convenientment clavetejada al cantó del 
forjat. L’alçada de la barana  serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d'alçada. 
Els muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a  distància màxima. 

• Tapes de fusta: Es taparan els forats amb fusta i en el cas que hi hagi llosa de formigó, aquests es clavaran a ella. 
• Malla electrosoldada de 150x150 mm.  i gruix de 6 mm. 
• Bastides.  
• Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i  2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm. 

d'ample. 
 
Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa assenyalada en aquesta 
activitat: 

• Senyal d’advertència de càrrega sospesa. 
• Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 
• Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
• Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
• Senyal d'advertència de risc elèctric. 
• Senyal d'advertència de risc d’incendis. 
• Senyal de prohibit el pas als vianants. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
• Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
  
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, aquests es col·locaran en l’obra seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
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COBERTES INCLINADES 

5.- Relació d’Equips de protecció  individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:  

• Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment per a la traginadora de trabuc de petita cilindrada o “dúmper”). 
 
• Pels treballs amb l’encenedor de segellament : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
  
•  Pels treballs del ram de paleta : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si s’escau. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà els treballadors dels mateixos, 
reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al RD 773/1997, del 30 de maig; RD 
1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.  
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TANCAMENTS EXTERIORS 

1. Introducció 

1.1 Definició: 

Element constructiu que tanca i limita lateralment l’edifici. 

1.2 Tipus de tancaments exteriors: 

Façanes de fàbrica: 

• blocs.  
• maons:  
- obra vista. 
- revestit. 
- acabats penjats. 
• vidre. 

Façanes prefabricades:   

• tancament cortina.  
• plafons pesats de formigó.  
• plafons lleugers. 

1.3 Observacions generals: 

La construcció dels tancaments exteriors s' haurà de realitzar un cop s´hagi finalitzat el forjat corresponent, per això haurà 
de considerar-se, en primer lloc, l’aplec del material a  les respectives plantes per a la confecció d'aquest tancament. 
 
Segons criteris d'eficàcia i seguretat,  l’empresa constructora haurà de considerar una previsió d'elements auxiliars, com 
bastides penjades i/o bastides de façana, plataformes elevadores, etc. 
 
En la construcció del corresponent tancament només s’hauran de desmuntar les proteccions col·lectives al lloc on s'estigui 
construint.  
 
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical dels materials es preveurà que estigui instal·lat el muntacàrregues, les 
guies del qual estaran perfectament ancorades a l'estructura de l'edifici, segons criteris d'eficàcia i eficiència respecte a 
d’altres aparells elevadors. També es pot considerar el desmuntatge de la grua torre si no s’ha previst cap elevació de pes 
superiors a la capacitat dels corresponents muntacàrregues, i tenint present que en casos puntuals es pot recórrer a la grua 
mòbil. 
 
A causa de la construcció dels tancaments, cal garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant  punts de 
llum, la potència dels quals serà d’una intensitat lumínica mitjana de 100 lux. 
 
Cal assegurar-se, abans d'iniciar aquesta activitat, que ja s'hagin instal·lat les tanques perimetrals de limitació del solar per  
evitar l'entrada de personal aliè a l' obra; les instal·lacions d' higiene i benestar, tanmateix, les preses provisionals de obra 
(aigua i electricitat). 
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FÀBRICA DE  MAÓ  

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Tancament construït amb maons ceràmics per garantir l'aïllament tèrmic i acústic. 

1.2 Descripció:  

L'activitat de construcció dels tancaments cal planificar-la de manera que un cop desencofrada i neta la planta, es puguin 
iniciar aquestes tasques, ja que  així es minimitza el risc de caiguda a diferent nivell. 
 
El procés constructiu és repetitiu per a  cada planta, i normalment s' inicia a la planta baixa. 

La construcció del tancament base de maons es realitza en les següents fases: 

• col·locació d'aplomades, per a cercar la verticalitat i la  col·locació de regles. 
• senyalització a planta, mitjançant blavet, de la primera filada. 
• col·locació de la primera filada i successives, fins a l'alçada de les espatlles. 
• instal·lació d' una bastida de cavallets si es realitza des de l'interior, i si el tancament es realitza des de l'exterior 

s'adaptarà la plataforma de treball perquè estigui recolzada sobre la bastida, essent aquesta bastida tubular modular o 
bastida penjada; perquè la realització del treball es faci de manera ergonòmica i amb seguretat s'haurà de garantir el 
subministrament dels elements necessaris per a la seva construcció. Per aquest motiu s'ha de considerar un aplec previ 
de material a les respectives plantes. Aquest aplec del material que normalment es realitza amb els palets 
corresponents, s'elevarà a través de la grua; si encara s'està construint l'estructura, i si no n’hi hagués, a través del 
muntacàrregues auxiliat  pels toros a la corresponent planta. Pel transport del material paletizat des del camió fins al 
muntacàrregues s'emprarà el carretó elevador. Posat que s'utilitzi la grua torre, el transport des del camió fins a les 
plantes es realitzarà amb la forquilla portapalet que es trobarà eslingada a la balda de la grua.  

  
Per  a realitzar els tancaments de fàbrica de maó serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 

• operadors de grua. 
• manobres. 
• operadors de carretó elevador. 
 
També esdevindrà necessari tenir present els mitjans auxiliars que facin falta per dur a terme la realització de la façana. 

• Maquinària: formigonera pastera, grua, traginadora de trabuc ”dúmper” de petita cilindrada pel transport auxiliar, serra de 
trepar, carretó elevador, toro, etc.  

• Estris: bastides de cavallets, bastides penjades, bastides de façana, forquilla portapalets,  eslingues, proteccions 
col·lectives , individuals, etc. 

• Eines manuals. 
• Presa provisional d'aigua:  s’instal·larà un muntant a la façana pel subministrament d’aigua a cadascuna de les plantes. 
• Es realitzarà una instal·lació elèctrica provisional a l'interior de l'edifici connectada a la presa  provisional general. 
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FÀBRICA DE MAÓ 

2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació. 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel Departament de Treball de 
la Generalitat, considerant en cada activitat només els Riscos més importants. I en la seva avaluació s’ha tingut en compte les 
consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que la probabilitat és la possibilitat que es 
materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció de la tecnologia 
que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 
1627/1997, del 24 d’octubre.  
 
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el seu cas, controlar  
i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 

del  Risc 
1- Caigudes de  persones a diferent nivell ALTA  MOLT GREU CRÍTIC 
2- Caigudes de  persones al mateix nivell ALTA  GREU ELEVAT 
3-Caiguda d’objectes per desplom MÈDIA  MOLT GREU ELEVAT 
4-Caiguda d’objectes per manipulació BAIXA  LLEU ÍNFIM 
5-Caiguda d’objectes ALTA  GREU ELEVAT 
6-Trepitjades sobre objectes ALTA  GREU ELEVAT 
7-Cops contra objectes immòbils ALTA  LLEU MEDI 
8-Cops amb elements mòbils de màquines MÈDIA  GREU MEDI 
9-Cops amb objectes o eines MÈDIA  LLEU BAIX 
10-Projecció de fragments o partícules MÈDIA  LLEU BAIX 
13-Sobreesforços BAIXA  LLEU ÍNFIM 
16-Contactes elèctrics MÈDIA  GREU MEDI 
17-Inhalació o ingestió de substàncies nocives MÈDIA  LLEU BAIX 
18-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives  MÈDIA LLEU BAIX 
26-O R: manipulació de materials abrasius ALTA LLEU MEDI 
27-Malalties causades per agents químics MÈDIA  LLEU BAIX 
28-Malalties causades per agents físics MÈDIA  LLEU BAIX 
 

OBSERVACIONS: 

(8)      Risc causat pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar. 
(17)    Risc  causat per la inhalació de pols generat en el tall de material ceràmic amb la serra de trepar. 
(27)    Risc  causat pel  contacte de la pell amb el morter. 
(28)    Risc  causat pel soroll generat en el tall de material ceràmic amb la serra de trepar. 
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FÀBRICA DE MAÓ 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’ OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• Es garantirà el subministrament de material als diferents talls d’obra mitjançant el muntacàrregues de l’obra, o si no es 
disposa d’aquest, s’emprarà la grua torre. 

• Atesos els treballs que es desenvolupen  en  aquesta activitat de tancaments cal assegurar-se que ja es troben 
construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra restant.  

PROCÉS 

• El personal encarregat de la construcció de la façana haurà de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars 
necessaris per  realitzar la seva construcció  amb la major seguretat possible. 

• Per  evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall d’obra net, endreçat i il·luminat adequadament. 
• Per  evitar el risc de caiguda a diferent nivell es col·locarà la corresponent barana de seguretat en els perímetres i  es 

taparan els buits horitzontals. 
• En cas que, per necessitats de construcció, no es pugui instal·lar la barana de seguretat, l’operari  exposat al risc de 

caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el cinturó de seguretat convenientment ancorat. 
• El tall de l’obra s’ha de mantenir net de fangs o d'altres substàncies pastoses  per evitar així relliscades. 
• S’haurà d’evitar la presència de material a la vora dels perímetres i es vetllarà  per la correcta instal·lació  dels 

entornpeus a les baranes de seguretat, per evitar la caiguda d’objectes.  
• En la manipulació dels materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops,  ferides i erosions.  
• En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus dintre dels elements mòbils, i en especial es 

vetllarà per no posar el peu sota del palet. 
• Amb la finalitat d’evitar lumbàlgies es procurarà que el transport manual de material no sobrepassi el pes de 30 Kg. 
• Es vetllarà en tot moment per la qualitat òptima dels aïllaments, així com per la correcta disposició  dels interruptors 

diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
• Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 

(tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat, si  aquests treballs a desenvolupar 
presenten  qualsevol risc  de caiguda a diferent nivell. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat, tot  complint 
amb la normativa de seguretat especificada en: 

Escales de mà 
Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo" 
Carretó elevador 
Transpalet manual: carretó manual 
Bastida amb elements prefabricats sistema modular 
Bastida de borriquetes 
 

 
Sempre que les condicions de treball així ho exigeixin s’empraran d’altres elements de protecció, que es col·locaran en l’obra 
atenent els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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FÀBRICA DE MAÓ 

4. - Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives citades en les normes de seguretat es troben constituïdes per: 

• Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermitja i sòcol. L’alçada de la barana  serà de 90 cm, i 
el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruixària i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d'estar 
situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim. 

• Baranes modulars constituïdes per una carcassa perimetral de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb tub buit, i en 
la part central d’aquest mòdul es col·locarà un entramat de protecció constituït per una malla electrosoldada de 
150x150mm. i un gruix de ferro de 6mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de 
muntant. 

• Barana formada per xarxes tipus tennis plastificada. En la part superior disposa d’un tub quadrat que es clavatejarà a la 
xarxa; aquest tub al mateix temps estarà subjectat per guardacossos cada 2,5m. 

• Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm. 
• Bastides de façanes.  
• Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruixària i 20 cm. 

d'amplària. 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, en conformitat amb la normativa assenyalada 
en aquesta activitat: 

• Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 
• Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
• Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
• Senyal d'advertència de risc elèctric. 
• Senyal d'advertència de risc d’incendis. 
• Senyal de prohibit el pas als vianants. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
• Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
   
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col·locaran en l’obra tot  seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art.7 RD 1627/1997). 
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FÀBRICA DE MAÓ 

5.- Relació d'Equips de protecció  individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:   

• Treballs de transport (conductors): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment  per a les traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada). 
 
• Per als treballs del ram de paleta: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona. 
- Guants de goma (neoprè) si es manipula els morters. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si cal. 
- Mascareta amb filtre antipols, si es manipula  la màquina de trepar. 
- Ulleres antiimpacte, si es manipula  la màquina de trepar. 
  
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionata als treballadors , 
reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
  
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts en el RD 773/1997, del 30 de maig; 
RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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TANCAMENTS INTERIORS 

1.- Introducció. 

1.1 Definició: 

Element constructiu, sense missió portant, que tanca i limita l’espai interior d’un edifici. 

1.2 Tipus de tancaments interiors: 

• De totxo 
• Prefabricats:  
- plafons de guix-cartró.   
- plafons de guix o escaiola. 
- plaques de guix o escaiola. 
- plaques de formigó massisses o buides. 

1.3 Observacions generals: 

Un cop realitzat el forjat, es senyalitzarà la distribució dels envans a la planta corresponent. 
 
Es realitzarà l’aplec de material a les plantes respectives, tenint en compte les zones on es necessitaran per a la confecció 
d’aquests tancaments.  
 
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, escales de mà., etc. 
 
Si no s’han enllestit els tancaments exteriors, s’hauran de respectar les proteccions col·lectives ja instal·lades.  
 
En aquesta activitat, per tal de facilitar el transport vertical dels materials, s’haurà de tenir la precaució que estigui 
instal·lat el muntacàrregues, que les guies del qual estiguin perfectament ancorades a l’estructura de l’edifici. L’ús de la grua 
torre s’ha de restringir només a l’elevació de peces dels tancaments que, per la seva mida, és impossible de realitzar 
l’elevació amb el muntacàrregues, si a causa de  les necessitats reflectides en el projecte no s’han de realitzar més 
elevacions especials a les futures activitats, es recomana el desparament de la grua torre; donat que a partir d’aquesta 
activitat, no és operativa amb un rendiment eficaç. 
 
S’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, que han de tenir una mitjana 
d’intensitat lumínica de 100 lux. 
 
S’han d’instal·lar tubs d’evacuació de runes per evitar l’acumulació impròpia d’aquestes sobre el forjat. 
    
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de limitació del 
solar, per tal d’evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar així com també, les preses 
provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
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TANCAMENTS INTERIORS DE TOTXO 

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Divisions fixes sense funció estructural, formades amb totxos col·locats de cantell, per a separacions interiors. 

1.2 Descripció: 

La construcció dels envans mitjançant totxos, encadellats, etc. Es realitza en les següents fases: 

• Senyalització a planta, mitjançant blavet, de la primera filada. 
• Col·locació de la primera filada i successives, fins a l’alçada de l’espatlla. 
• Instal·lació d’una bastida de cavallets. 

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels elements 
necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a les respectives plantes. 
Aquest aplec de material, que normalment es realitza paletitzat, s’elevarà mitjançant la grua, si encara s’està construint 
l’estructura, i  en cas que no n'hi hagi, mitjançant el muntacàrregues, auxiliat pels toros a la planta corresponent. El 
transport del material paletitzat des del camió fins el muntacàrregues, es realitzarà mitjançant el carretó elevador. 
  
Per realitzar els envans serà imprescindible considerar l’equip humà següent: 

• operadors de grua. 
• paletes. 
• operaris de carretó elevador. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels envans: 

• Maquinària: formigonera, grua, traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada per a transport auxiliar, serra de 
trepar, carretó elevador, toro, etc. 

• Estris: bastides de cavallets, proteccions col·lectives i personals, etc. 
• Eines manuals. 
• Presa provisional d’aigua: s’instal·larà un muntant al llarg de la façana per tal de subministrar aigua a cada planta. 
• Es realitzarà una instal·lació elèctrica provisional a l’interior de l’edifici, connectada a la presa provisional general: de la 

presa  general sortirà un cable que alimentarà  cada bloc i, d’aquest últim quadre, partirà el muntant, que alhora 
alimentarà cada un dels quadres de les respectives plantes. Els quadres d’aquestes plantes disposaran de disjuntors 
diferencials i magnetotèrmics per tal de protegir de contactes indirectes i de curtcircuits-sobreintensitats. 
Independentment, s’instal·larà un altre muntant, el qual alimentarà un punt de llum a cada planta, per tal de facilitar la 
il·luminació a les respectives escales. 

• Instal·lacions d’higiene i benestar. 
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DE TOTXO 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

En la relació de les causes dels accidents, s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel Departament de 
Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els riscos més importants. I en la seva avaluació s’han tingut en 
compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que la probabilitat és la 
possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència esperada normalment de la materialització 
del risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà modificar-se en funció de la tecnologia que 
aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del RD 1627/1997, 
de 24 d’octubre.  
 
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per tal d’anul·lar, o en el seu cas, 
controlar i reduir aquestos riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 

del risc 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell                MÈDIA        MOLT GREU    ELEVAT 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell                MÈDIA            GREU             MEDI 
3.-Caiguda d’objectes per desplom                       BAIXA         GREU             BAIX 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació                    BAIXA      LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes                                     BAIXA          GREU             BAIX 
6.-Trepitjada sobre objectes                             MÈDIA     LLEU             BAIX 
7.-Cops contra objectes immòbils.                        ALTA            LLEU    MEDI 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.               MÈDIA         GREU             MEDI 
9.-Cops amb objectes o eines.                            MÈDIA       LLEU      BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.                 MÈDIA           LLEU             BAIX  
13.-Sobreesforços.                                       BAIXA    GREU        BAIX 
16.-Contactes elèctrics.                                  MÈDIA      GREU             MEDI 
18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives  MÈDIA           LLEU      BAIX  
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.             ALTA       LLEU             MEDI 
27.-Malaties causades per agents químics.               MÈDIA       GREU            MEDI 
28.-Malalties causades per agents físics.                MÈDIA             GREU            MEDI  
 

OBSERVACIONS: 

(8)     Risc causat pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar. 
(17)   Risc causat per la inhalació de pols generada pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar. 
(27)   Risc causat pel contacte de la pell amb el morter. 
(28)   Risc causat pel soroll generat pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar. 
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TANCAMENTS INTERIORS DE TOTXO 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant el muntacàrregues d’obra o, si manca, es farà 
servir la grua torre. 

• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat d’envans, s’ha d’assegurar que ja estiguin construïdes les 
instal·lacions d’higiene i benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.  

PROCÉS 

• El personal encarregat de la construcció dels envans ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars 
necessaris per realitzar la construcció d’aquesta amb la major seguretat possible. 

• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i convenientment il·luminat. 
• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades en les activitats 

anteriors. 
• En cas que per necessitats de construcció no es pogués instal·lar la barana de seguretat, l’operari exposat a risc de 

caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el cinturó convenientment ancorat. 
• Quan per necessitats d’obra, s’hagin de treure proteccions col·lectives provinents del tall d’estructures o anteriors, 

aquestes hauran de ser reposades a tots aquells espais que les necessitin, i fins i tot, mentre aquell espai de temps en 
el qual, per una raó o altra, no s’estigui treballant en aquell punt. 

• S’ha de mantenir el tall net de substàncies pastoses per evitar relliscades. 
• Si l’entrada de material ceràmic paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per plataformes 

específiques. En cas de no ser així, els palets es col·locaran sempre més endins del cantell del forjat, per a que, 
d’aquesta manera, les baranes de perímetre puguin continuar realitzant la seva funció. 

• S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 
• Els fleixos s’han de tallar, donat que, en cas de no fer-ho, poden convertir-se en un llaç amb el qual, en ensopegar, es 

produeixin caigudes al mateix nivell, o fins i tot, des d’alçada. 
• En la manipulació de materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i  erosions.  
• En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en especial es tindrà la 

precaució de no posar el peu sota el palet. 
• Per tal d’evitar lumbàlgies, es procurarà que el material per transportar manualment no superi els 30 kg. 
• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors diferencials i 

magnetotèrmics al quadre de zona. 
• En aquells treballs en els quals sigui necessari escarpa i punxó, els operaris es protegiran els ulls amb ulleres 

antipartícules. 
• Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 

(tipus americà), granota de treball, botes de cuir i cinturó de seguretat, si en aquests treballs a desenvolupar hi hagués 
risc de caiguda a diferent nivell. 

• Els operaris que realitzin la manipulació de morters, hauran d’emprar casc de seguretat, guants de goma, granota de 
treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi hagués risc de caiguda 
a diferent nivell. 

• S’han de disposar les bastides de manera que l’operari mai treballi per sobre de l’alçada de l’espatlla. 
• Posat que es treballés a bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una protecció a base de barana 

perimètrica. 
• Les reixes de totxos i els munts de runa es disposaran de manera que no transmetin als forjats, esforços superiors als 

d’ús. 
• Diàriament s’evacuaran les runes mitjançant els conductes d’evacuació situats a la façana, els quals disposaran a cada 

planta de la seva corresponent obertura per una correcta evacuació de les runes a sobre del contenidor situat a l’extrem 
inferior del conducte.  

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per al desenvolupament d’aquesta activitat 
Escales de mà 

Carretó elevador 
Transpalet manual: carretó manual 
Bastida de borriquetes 
Serra 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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TANCAMENTS INTERIORS DE TOTXO 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives a què s’ha fet referència en les normes de seguretat, estaran constituïdes per: 

• Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha de ser de 90 
cm., i el passamà ha de tenir, com a mínim, 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar 
situats a 2.5 metres entre ells com a màxim. 

• Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm., i reforç central amb tub buit, i a la 
part central d’aquest mòdul es col·locarà un tram de protecció format per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 
ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs amb forma de muntant. 

• Barana formada per xarxes tipus tennis plastificades: en la seva part superior disposa d’un tub quadrat, al qual es 
clavarà la xarxa. Aquest tub, alhora, serà subjectat per guardacossos cada 2,5 m. 

• Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm. 
• Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres, quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm. 

d’ample. 
  
Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada a aquesta 
activitat: 

• Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 
• Senyal d’advertència de caiguda d’objectes a diferent nivell. 
• Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
• Senyal d’advertència de risc elèctric. 
• Senyal de prohibit el pas als vianants. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
• Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
• Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
• Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
  
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
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TANCAMENTS INTERIORS DE TOTXO 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

•  Treballs de transport  (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 
  
• Pels treballs de maçoneria : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Guants de goma (neoprè), en cas de manipulació de morters. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si calgués. 
- Màscara amb filtre antipols, en la manipulació de la serra trepadora. 
- Ulleres antiimpactes, en la manipulació de la serra trepadora. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors amb ells, reflectint-
los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; 
R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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REVESTIMENTS DE PARAMENTS 

1.- Introducció 

1.1 Definició: 

Element superficial que, aplicat a un parament, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspectes. 

1.2 Tipus de revestiments: 

• Exteriors: 
- aplacats o xapats: revestiment exterior de paraments amb plaques de fusta, taulons de fusta, perfils d’alumini, perfils 

metàl·lics amb acabat decoratiu i plaques rígides d’acer, o altres. 
- arrebossats: revestiment continu de morter de ciment, calç o mixte, que s’aplica per eliminar les irregularitats d’un 

parament i pot servir de base per l’estucat o un altre acabat posterior. 
- pintures: revestiment continu de paraments i elements d’estructura, ram de fuster, manyeria i elements d’instal·lacions, 

situats a l’exterior amb pintures i vernissos. 
- Estucat: revestiment continu exterior de morter de ciment, de calç i ciment o de resines sintètiques, que s’aplica en una o 

més capes a un parament prèviament arrebossat amb la finalitat de millorar la superfície d’acabat del mateix. 
 
• Interiors:  
- aplacats o xapats: revestiment interior de paraments amb planxes rígides de suro, taules i taulons de fusta, perfils 

d’alumini o de plàstic, perfils metàl·lics amb acabat decoratiu i plaques rígides d’acer inoxidable o PVC, o altres. 
- enrajolat de parets: revestiment de paraments interiors amb rajoles de València 
- arrebossats: revestiment continu de morter de ciment, calç o mixte, que s’aplica per eliminar les irregularitats d’un 

parament i pot servir de base per l’estucat o un altre acabat posterior. 
- flexibles:  revestiment continu de paraments interiors amb papers, plàstics, microfusta i microsuro, per a acabat decoratiu 

de paraments, presentats en rotlles flexibles. 
- refererit: revestiment continu interor de guix negre, que s’aplica a les parets per preparar-les, abans de l’operació més 

fina del lliscat. 
- lliscat: revestiments contnus interiors de guix blanc, que constitueix la terminació o acabament que es fa a sobre de la 

superfície del referit. 
- pintures: revestiment continu de paraments i elements d’estructura, ram de fuster, manyeria i elements d’instal·lacions, 

situats a l’interior amb pintures i vernissos. 
- teixits: revestiment continu de paraments interiors amb materials tèxtils o moquetes a base de fibra natural o artificial. 

1.3 Observacions generals: 

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com: 

• per a revestiments exteriors: bastides de façana o bastides penjades, etc. 
• per a revestiments interiors: bastides de cavallets, escales de mà, etc. 
 
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’utilitzaran gruetes de petita capacitat. 
Als treballs interiors s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum la potència dels 
quals ha de ser d’una intensitat lumínica de 100 lux. 
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de limitació del solar 
per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com també les preses provisionals 
d’obra (aigua i electricitat). 
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REVESTIMENTS EXTERIORS 

1.- Definició i descripció 

1.1 Definició: 

Element superficial que, aplicat a un parament exterior, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte. 

1.2 Descripció: 

Els revestiments es realitzen en les següents fases: 

• Revestits o xapats: 
- col·locació d’ancoratge. 
- muntatge de plaques. 
• Arrebossats:  
- tapar desperfectes del suport amb el mateix tipus de morter que s’emprarà. 
- Humectar el suport prèviament net, i arrebossar. 
- es suspendrà el treball amb temperatures extremes i es protegirà si plou. 
- passades 24 hores de la seva execució, s’humectarà la superfície fins que s’adormi. 
• Pintures: 
- la superfície del suport estarà seca i neta, eliminant-se eflorescències, etc. 
- s’ha d’evitar la generació de pols a les proximitats de les zones per pintar. 
- es suspendrà el pintat amb temperatures extremes i es protegirà si plou. 
• Adreçat:  
- s’ha de comprovar que el morter de l’arrebossat sobre el qual s’acabarà s’ha adormit. 
- es suspendrà l’adreçat amb temperatures extremes i es protegirà si plou. 
- s’evitaran els cops o vibracions mentre duri l’adormiment del morter. 
- passades 24 hores de la seva execució, s’humectarà la superfície fins que s’adormi.  
 
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels elements 
necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a les respectives plantes. 
Aquest aplec de material s’elevarà a través de maquinària instal·lada per a aquest fi: muntacàrregues, gruetes, etc. El 
transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent planta. Pel transport del material paletitzat des del camió o 
magatzem fins als aparells elevadors, es realitzarà mitjançant carretó elevador. 
 
Per a realitzar els revestiments serà imprescindible considerar el següent equip humà: 

• operadors de grua. 
• operaris de muntatge de plaques, pintors o manipuladors de morter, segons el cas. 
• operadors de carretó elevador. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels revestiments: 

• maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, carretó elevador, toro, etc. 
• estris: bastides tubulars modulars, bastides penjades, bastides de cavallets, escales de mà, proteccions col·lectives i 

personals, etc. 
• eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc. 
• presa provisional d’aigua. 
• instal·lació elèctrica provisional. 
• instal·lacions d’higiene i benestar. 
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REVESTIMENTS EXTERIORS 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel Departament de 
Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut en 
compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la 
possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització 
del risc. 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà modificar-se en funció de la tecnologia que 
aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, 
de 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el seu cas controlar i 
reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 

del risc 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.              ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.       ALTA GREU ELEVAT 
3.-Caiguda d’objectes per desplom.                   MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.               BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 
6.-Trepitjades sobre objectes.  ALTA GREU ELEVAT 
7.-Cops contra objectes immòbils.  ALTA LLEU MEDI 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  BAIXA GREU BAIX 
9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.  MÈDIA LLEU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 
18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives  MÈDIA GREU MEDI 
20.-Explosions.  BAIXA MOLT  GREU MEDI 
21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 
27.-Malalties causades per agents químics.  MÈDIA GREU MEDI 
 

OBSERVACIONS: 

(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombaments de material de revestiment. 
(18 i 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics. 
(20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents. 
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REVESTIMENTS EXTERIORS 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues d’obra, per a 
elements de poc pes, la grueta, i bombes per a les elevacions de morters, formigons, guixos i materials a granel. 

• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les 
instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l'execució de l’obra.  

PROCÉS 

• El personal encarregat de la realització dels revestiments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars 
necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir la bastida neta i endreçada. 
• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les activitats 

anteriors /balconeres, cornises, etc.). 
• En iniciar-se la jornada, es revisarà tota la bastimentada i mitjans auxiliars, comprovant-se les seves proteccions i 

estabilitat. 
• Posat que per necessitats de construcció no es pogués instal·lar la barana de seguretat, l’operari exposat a risc de 

caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el cinturó convenientment ancorat. 
• S’ha de mantenir la bastimentada neta de substàncies pastoses per evitar lliscaments. 
• Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliada per plataformes 

específiques. 
• S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 
• Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es tallessin, podrien convertir-se en “llaç” amb el qual, en ensopegar, es 

produïssin caigudes al mateix nivell i fins i tot des d’alçada. 
• En la manipulació de materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i erosions. 
• En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i es tindrà especial cura de 

no posar el peu sota del palet. 
• Per evitar lumbàlgies es procurarà, en el transport manual de material, que aquest no superi els 30 Kg. 
• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors diferencials i 

magnetotèrmics al quadre de zona. 
• Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 

(tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs hi ha risc de 
caiguda a diferent nivell. 

• Posat que es treballi a una bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una protecció a base de barana 
perimètrica. 

• És prohibit l’ús de cavallets en balcons sense haver instal·lat un sistema de protecció contra les caigudes des d’alçada. Si 
no existeix aquesta protecció, es penjaran d’elements ferms de l’estructura cables amb els què amarrar el fiador del 
cinturó de seguretat. 

Aplacat o xapat 

• En el cas d’aplacats o xapats, la bastida ha de ser fixa, quedant completament prohibit l’ús de bastida penjada. 
• Es suspendrà la col·locació de l’aplacat o xapat quan la temperatura descendeixi per sota de +5 ºC. 
• No s’ha de recolzar cap element auxiliar a l’aplacat. 
• El transport de les plaques es farà en gàbies, safates o dispositius semblants dotats de laterals fixos o abatibles. 
• S’haurà d’acotar la part inferior on es realitza l’aplacat i a la part superior no es realitzarà un altre treball 

simultàniament, qualsevol que sigui aquest. 
• Els operaris que realitzin la col·locació de plaques hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 

americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi 
ha risc de caiguda a diferent nivell. 

Arrebossats i estucats en fred 

• Els sacs d’aglomerats s’aplegaran ordenadament repartits al costat dels talls on s’hagin d’emprar, el més separats 
possible dels trams per evitar sobrecàrregues innecessàries. 

• Els sacs d'aglomerant es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas. 
• Quan les plataformes de treball siguin mòbils (bastida penjada, plataforma de treball sustentada mitjançant elements 

pneumàtics o per cabrestants moguts per accionament elèctric, etc.) s’empraran dispositius de seguretat que evitin el seu 
lliscament involuntari. 

• S’acotarà la part inferior on es realitza l’arrebossat o estucat en fred senyalitzant el risc de caiguda d’objectes. 
• És prohibida la simultaneïtat de treballs a la mateixa vertical 
• Els operaris que realitzin la manipulació de morters hauran d’emprar casc de seguretat, guants de goma, granota de 

treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a 
diferent nivell. 

• En cas que s’empressin procediments pneumàtics per a la realització d’arrebossats, es vigilarà que la instal·lació elèctrica 
compleixi amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.  

Pintures 

• S’evitarà  el contacte directe de pintures amb la pell, per la qual cosa es dotarà als treballadors que realitzin 
l’emprimació, de peces de treball adequades, que els protegeixin d’esquitxades i permetin la seva mobilitat (casc de 
seguretat, pantalla facial antiesquitxades, granota de treball, guants de neoprè, botes de seguretat i, quan es necessiti, 
cinturó de seguretat). 

• El vessament de pintures i matèries primeres sòlides com pigments, ciments o d’altres, es portarà a terme des de poca 
alçada per evitar esquitxades i núvols de pols. 

• Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics, no es fumarà, menjarà ni es beurà, 
• Quan s’apliquin emprimacions que desprenguin vapors orgànics, els treballadors hauran d’estar dotats d’adaptador facial 

que ha de complir amb les exigències legals vigents; a aquest adaptador facial anirà acoblat el seu corresponent filtre 
químic o filtre mecànic quan les pintures continguin una alta càrrega pigmentària i sense dissolvents orgànics que evitin la 
ingestió de partícules sòlides. 

• Quan s’apliquin pintures amb riscos d’inflamació, s’allunyaran del treball les fonts irradiadores de calor, com treballs de 
soldadura o d’altres, tenint previst a les proximitats del tall un extintor. 

• L’emmagatzematge de pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables s’haurà de fer a recipients tancats, allunyant-los 
de fonts de calor i, en particular, quan s’emmagatzemin recipients que continguin nitrocel·lulosa s’haurà de realitzar una 
volta periòdica dels mateixos per evitar el risc d’inflamació. S’instal·laran extintors de pols química seca al costat de la 
porta d’accés al magatzem de pintures. 

• Els pots industrials de pintures i dissolvents s’aplegaran a sobre de taulons de repartiment de càrregues per evitar 
sobrecàrregues innecessàries. 

• El magatzem de pintures haurà de disposar de ventilació. 
• A sobre de la porta del magatzem de pintures s’hauran d’instal·lar els següents senyals: advertència material inflamable, 

advertència material tòxic, no fumeu. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat  
Escales de mà 
Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo" 
Transpalet manual: carretó manual 
Formigonera pastera 
Bastida amb elements prefabricats sistema modular 
Pistola fixa-claus 
Taladradora portàtil 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)   
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REVESTIMENTS EXTERIORS 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

• Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha de ser de 90 
cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar 
situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

• Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb tub buit i a la 
part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix 
de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

• Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres, quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm. 
d’ample. 

• Extintor de pols química seca. 
 
Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada en aquesta 
activitat: 

• Senyal d’advertència de risc de caiguda d’objectes. 
• Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
• Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
• Senyal d’advertència de risc elèctric. 
• Senyal de prohibit el pas als vianants. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus.  
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
• Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
• Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
• Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
• Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
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REVESTIMENTS EXTERIORS 

5.- Relació d’Equips de protecció individual 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

• Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 
 
• Pels treballs de pintura: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 
- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte. 
- Pantalla facial, si correspon. 
 
• Pels treballs amb morters: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 
 
• Pels treballs d’aplacat o xapat: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos, 
reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 773/1997, del 30 de maig; 
R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.  
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PAVIMENTS 

1.- Introducció. 

1.1 Definició: 

Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte. 

1.2 Tipus de revestiments: 

• peces rígides: revestiment de sòls i escales interiors i exteriors amb peces dels següents materials: pedra natural o 
artificial, ceràmica, ciment, terratzo, formigó, fusta i xapa d’acer. 

• flexibles: revestiment de sòls i escales a interiors, amb llosetes, rajoles i rotllos dels següents materials: moqueta de 
fibres naturals o sintètiques, linòleum, PVC i a interiors i exteriors amb rotllos i rajoles de goma i policloroprè. 

• soleres: revestiment de sòls naturals a l’interior d’edificis amb capa resistent de formigó en massa, la superfície superior 
de la qual quedarà vista o rebrà un revestiment. 

1.3 Observacions generals: 

En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’empraran gruetes de petita capacitat, sistemes de bombatge 
pneumàtic de morters o assimilables.  
Aplec de material paletitzat, les elevacions del qual s’haurien d’haver realitzat abans del desmuntatge de la grua. 
Als treballs interiors, s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la potència dels 
quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux.  
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de limitació del solar 
per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar així com també, les preses provisionals 
d’obra (aigua i electricitat). 
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PAVIMENTS 

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte. 

1.2 Descripció: 

• tipus de revestiments amb peces rígides:  
- amb rajoles de pedra, ceràmiques rebudes amb morter, ceràmiques enganxades, de ciment, de ciment permeable, de 

terratzo, de formigó, de parquet hidràulic, de fosa, de xapa d’acer i d’asfalt. 
- amb llistons d’empostissar (mosaic). 
- amb posts (fusta). 
- amb lloses de pedra. 
- amb plaques de formigó armat. 
- amb llambordins de pedra i formigó. 
 
• tipus de revestiments flexibles:  
- Llosetes de moqueta autoadhesives, de linòleum adherides, de PVC homogeni o heterogeni adherides a tocar o soldades. 
- Rotlles de moqueta adherits, tesats per adhesió o tesats per llates d’empostissar; de linòleum adherits, de goma adherits 

o rebuts amb ciment, de PVC homogeni o heterogeni adherits amb juntes a tocar o soldades. 
- Rajoles de policloroprè adherides o rebudes amb ciment, de goma adherides o rebudes amb ciment. 
 
• tipus de soleres: per a instal·lacions, lleugeres, semipesants i pesants. 
 
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels elements 
necessaris per la seva construcció. Per això s’haurà de considerar un previ aplec de material a les respectives plantes. 
Aquest aplec de material  s’elevarà mitjançant la maquinària instal·lada per a aquella fi: grues, muntacàrregues, gruetes, etc. 
El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent planta. El transport del material paletitzat des del camió o 
magatzem fins els aparells elevadors es realitzarà mitjançant el carretó elevador. 
 
Per realitzar els paviments serà imprescindible considerar el següent equip humà: 

• operadors de grua. 
• enrajoladors i d’altres. 
• operadors de carretó elevador. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels paviments: 

• Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada per transport 
auxiliar,  carretó elevador, toro, etc.  

• Estris. 
• Eines manuals. 
• Presa provisional d’aigua. 
• Instal·lació elèctrica provisional. 
• Instal·lacions d’higiene i benestar. 
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PAVIMENTS 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel Departament de 
Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut en 
compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la 
possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització 
del risc. 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció de la tecnologia 
que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 
1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas, controlar i 
reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
Riscos  Probabilitat Gravetat Avaluació 

del risc 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.                  BAIXA MOLT GREU MEDI 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell                    MÈDIA GREU MEDI 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.                     BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.                                        BAIXA GREU BAIX 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.             MÈDIA GREU MEDI 
10.-Projecció de fragments o partícules                     MÈDIA LLEU BAIX 
11.-Atrapaments per o entre objectes.                       BAIXA GREU BAIX 
13.-Sobreesforços.                                           BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.          MÈDIA GREU MEDI 
18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives   MÈDIA GREU MEDI 
20.-Explosions.                                               BAIXA MOLT GREU MEDI 
21.-Incendis.                                                  BAIXA GREU BAIX 
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.                 ALTA LLEU MEDI 
27.-Malalties causades per agents químics.                  MÈDIA GREU MEDI 
 

OBSERVACIONS: 

(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombatge de material o degut a la manipulació de l’esmoladora 
angular. 
(11) En treballs de manutenció de càrregues paletitzades. 
(16) Risc específic en treballs de poliment 
(18 I 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics. 
(17, 20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents. 
(26) Risc causat per la manipulació de peces per pavimentar. 
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PAVIMENTS 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues d’obra; per elements 
de poc pes, la grueta, i bombes per les elevacions de morters, formigons i materials a granel. 

• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les 
instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per l’execució de la resta de l’obra. 

PROCÉS 

• El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars 
necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben il·luminat. 
• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les activitats 

anteriors (balconeres, cornises, etc.) 
• Si hi ha substàncies pastoses (pel poliment del paviment) s’haurà de limitar amb garlandes i senyalitzar el risc de pis 

lliscós. 
• La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de dos 

metres. 
• La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i  reixeta de 

protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 
• El material paletitzat serà transportat mitjançant ungles portadores de palets convenientment bragat a la grua. 
• Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per plataformes específiques.   
• S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 
• Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es faci, aquests podrien convertir-se en un “llaç”, amb el qual, en 

ensopegar, es produïssin caigudes a diferent nivell, i fins i tot des d’alçada. 
• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i erosions.  
• En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en especial, es tindrà la 

precaució de no posar el peu sota el palet. 
• Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no superi els 30 Kg. 
• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors diferencials i 

magnetotèrmics al quadre de zona. 
• És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles mascle-femella. 
• Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 

(tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a 
desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

Peces rígides 

• El tall de peces de paviment s’executarà a una via humida per evitar lesions als pulmons per treballar en ambients amb 
pols neumoconiòtiques. 

• El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzarà situant el tallador a sotavent, per evitar en 
la forma del possible, de respirar els productes del tall en suspensió. 

• Posat que es realitzessin els talls amb serra circular o rotaflex (radial) es tindrà molt de compte amb la projecció de 
partícules, per la qual cosa s’ha de fer a un lloc on el trànsit de personal sigui mínim, i cas de no ser així, s’haurà 
d’apantallar la zona de tall. 

• Les peces de paviment s’aixecaran  sobre  palets convenientment fetes les vorades.  
• Les peces del paviment s’aixecaran a les plantes a sobre de plataformes emplintades, cas de no estar paletitzats i 

totalment fetes les vorades. 
• Les peces s’hauran d’apilar correctament dins de la plataforma emplintada, apilades dins de les caixes de subministrament 

i no es trencaran fins a l’hora d’utilitzar el seu contingut. 
• El conjunt apilat es fleixarà o lligarà a la plataforma d’hissat per evitar vessaments de la càrrega. 
• Les peces de paviment soltes s’hauran d’hissar perfectament apilades a l’interior de gàbies de transport per evitar 

accidents per vessament de la càrrega.  

• Els sacs d’aglomerant s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats a sobre de plataformes emplintades, fermament 
amarrades per evitar vessaments. 

• Els llocs de trànsit de persones s’hauran d’acotar mitjançant cordes amb banderoles a les superfícies recentment solades. 
• Les caixes o paquets de paviment s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls, a on es vagi a 

col·locar. 
• Les caixes o paquets de paviment mai s’han de disposar de mode que obstaculitzin les zones de pas. 
• Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació interna de l’obra, es tancarà l’accés, indicant-se 

itineraris alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria. 
• Els llocs en fase de poliment seran senyalitzats mitjançant un senyal d’advertència de “perill” amb rètol de “paviment 

lliscant” 
• Les polidores i abrillantadores a emprar estaran dotades de doble aïllament, per evitar els accidents per risc elèctric. 
• Les polidores i abrillantadores estaran dotades de cèrcol de protecció antiatrapaments, per contacte amb els raspalls i 

papers de vidre. 
• Les operacions de manteniment i substitució o canvi d’aquells raspalls o papers de vidre es realitzaran amb la màquina 

“desendollada de la xarxa elèctrica”. 
• Els llots, producte dels poliments, han de ser retirats sempre cap a les zones que no siguin de pas, i han de ser 

eliminats immediatament de la planta un cop finalitzat el treball. 
• Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar el casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 

americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
• Els operaris que manipulin llots, morters, etc. hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè o làtex, granota de 

treball, botes de goma de seguretat amb sola antilliscant.  
• Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), 

granota de treball, botes de cuir de seguretat, ulleres antiimpactes i als casos en què es necessitin, màscara antipols. 
• Els paquets de lamel·les de fusta seran transportats per un mínim de dos homes, per evitar accidents per descontrol de 

la càrrega i lumbàlgies. 
• Els accessos a zones en fase d’arrebossats, s'assenyalaran amb “prohibit el pas” i amb un rètol de “superfície irregular”, 

per prevenir de caigudes al mateix nivell. 
• Els llocs en fase de fregat amb paper de vidre, romandran constantment ventilats per tal d’evitar la formació 

d’atmosferes nocives (o explosives) per pols de fusta. 
• Les màquines de fregar a emprar, estaran dotades de doble aïllament, per evitar accidents per contacte amb energia 

elèctrica. 
• Les polidores a emprar tindran el manillar de maneig i control revestit de material aïllant de l’electricitat. 
• Les operacions de manteniment i substitució dels papers de vidre es realitzaran sempre amb la màquina "desendollada de 

la xarxa elèctrica”. 
• Les serradures produïdes seran escombrades mitjançant raspalls i eliminades immediatament de les plantes. 
• Es disposaran a cada planta petits contenidors per emmagatzemar les deixalles generades; que s'hauran d’evacuar als 

muntacàrregues. 

Flexibles 

• Les caixes de llosetes o rotlles s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls on s’hagin d’emprar, 
situades el més allunyats possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries. 

• Els aplecs de material mai es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs de pas. 
• És prohibit d’abandonar i deixar encesos els encenedors i bufadors; un cop utilitzats s’apagaran immediatament, per tal 

d’evitar incendis. 
• Durant l’ús de coles i dissolvents, es mantindrà constantment un corrent d’aire suficient per a la renovació constant, 

evitant atmosferes tòxiques. 
• S’establirà un lloc per l’emmagatzematge de coles i dissolvents; aquest magatzem haurà de mantenir una ventilació 

constant. 
• És prohibit de mantenir i emmagatzemar coles i dissolvents a recipients sense estar perfectament tancats, per evitar la 

formació d’atmosferes nocives. 
• Els paviments plàstics s’emmagatzemaran separadament dels dissolvents i coles, per evitar incendis. 
• S’instal·laran dos extintors de pols química seca ubicats cada un d’ells al costat de cada porta del magatzem (al de 

dissolvents i al de productes plàstics) 
• S’instal·laran rètols de perill d’incendis i de no fumeu a sobre de la porta del magatzem de coles i dissolvents i del 

magatzem de productes plàstics. 
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• En l’accés a cada planta on s’estiguin utilitzant coles i dissolvents, s’instal·larà un rètol de no fumeu.. 
• Els recipients d’adhesius inflamables i dissolvents estaran, allunyats de qualsevol focus de calor, foc o espurna. 
• És prohibit d’abandonar directament a terra, tisores, ganivets, grapadores, etc. 
• Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball, botes de cuir de seguretat i 

màscara de filtre químic si l’adhesiu conté productes volàtils químics tòxics. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat: 
Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo" 
Carretó elevador 
Transpalet manual: carretó manual 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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PAVIMENTS 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

• Baranes de seguretat formades per muntants, barra intermèdia i sòcol. La barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de 
tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre 
ells com a màxim. 

• Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb tub buit, i a la 
part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix 
de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

• Extintor de pols química seca. 
 
Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada en aquesta 
activitat: 

• Senyal de perill. 
• Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
• Senyal d’advertència de risc elèctric. 
• Senyal d’advertència de risc d’incendi. 
• Senyal de prohibit el pas als vianants. 
• Senyal de no fumeu. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
• Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
• Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
• Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
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PAVIMENTS 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

• Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 
 
• Pels treballs amb coles i dissolvents: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.  
- Pantalla facial, si s’escau.  
 
• Pels treballs amb morters, formigons i llots: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de goma de seguretat. 
 
• Pels treballs de col·locació de paviment: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Genolleres. 
- Ulleres antiimpactes als casos de paviments rígids. 
- Màscara antipols, als casos de tall de paviments rígids. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos, 
reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 773/1997, del 30 de maig; 
R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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RECOBRIMENTS DE SOSTRES 

1.- Introducció. 

1.1 Definició:  

Cara inferior del forjat que cobreix una construcció, edifici i els espais interiors que el composen. 

1.2 Tipus de sostres: 

• Revestiments de sostres:  
- referit: revestiment continu interior de guix negre, que s’aplica per preparar els sostres, abans de l’operació més fina del 

lliscat. 
- lliscat: revestiment continu interior de guix blanc, que constitueix la terminació o acabament que es fa sobre la superfície 

del referit. 
- pintures: revestiment continu de sostres i elements d’estructura, fusteria, manyeria i elements d’instal·lacions, situats a 

l’interior amb pintures i vernissos. 
 
• Cels rasos: 
- continus: formació de sostres suspesos sense juntes aparents, a interiors d’edificis. 
- de plaques (discontinus): formació de sostres amb juntes aparents, suspesos mitjançant entramats metàl·lics, a interiors 

d’edificis. 

1.3 Observacions generals: 

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, bastides tubulars modulars, bastides 
tubulars modulars sobre rodes, plataformes elevades hidràulicament, escales de mà, etc. 
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’empraran muntacàrregues i gruetes de petita capacitat. 
S’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la potència dels quals ha de ser d’una 
intensitat lumínica mèdia de 100 lux. 
 
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de limitació del 
solar, per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com, també, les preses 
provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
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RECOBRIMENTS DE SOSTRES 

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Cara inferior del forjat que cobreix una construcció, edifici i els espais interiors que el composen. 
Cel ras constituït per canyís, escaiola o peces especials d’un material qualsevol, que es penja del forjat, donat que no té 
funció resistent. 

1.2 Descripció: 

Un cop realitzats els tancaments tant exteriors com interiors, iniciarem el recobriment dels sostres, distingint els diferents 
tipus: 

• Revestiment de sostres:  
Per a la realització de revestiment, es muntarà una tarima sustentada sobre cavallets, aquesta plataforma haurà de cobrir, en 
una o vàries fases, segons la dimensió de la superfície, tota la superfície a recobrir. Aquesta es realitza per donar facilitat 
al treballador que ha d’atendre al sostre i no per on circula, als diferents treballs de col·locació de guixos i pintures. 
 
• Cels rasos: 
Per a la realització de cels rasos s’auxiliaran els treballs amb escales de tisora per a la col·locació de les guies o penjadors 
fins a 3 metres i per alçades superiors es realitzarà la col·locació amb petites torres de bastida tubular modular amb rodes. 

Els cels rasos es poden realitzar: 
- sense guies: formació de sostres mitjançant plaques suspeses mitjançant penjadors, a interiors d’edifici. 
- amb guies (discontinus) : formació de sostres amb juntes aparents, suspesos mitjançant entramats metàl·lics, a interiors 

d’edificis. 
 
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels elements 
necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a les respectives plantes. 
Aquest aplec de material  s’elevarà mitjançant maquinària instal·lada per a aquesta fi: muntacàrregues, gruetes, etc. El 
transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent planta. Pel transport del material paletitzat, des del camió o 
magatzem fins els aparells elevadors es realitzarà mitjançant carretó elevador. 
 
Per a realitzar els revestiments serà imprescindible considerar el següent equip humà: 

• operadors de grua. 
• operaris de muntatge, pintors o manipuladors de morter i guix, segons el cas. 
• operadors de carretó elevador. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans necessaris per dur a terme la realització dels revestiments: 

• Maquinària: formigonera pastera, bombatge de morter, carretó elevador, toro, etc.  
• Estris: bastides tubulars modulars, bastides de cavallet, escales de mà, proteccions col·lectives i personals, etc. 
• Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc. 
• Presa provisional d’aigua. 
• Instal·lació elèctrica provisional. 
• Instal·lacions d’higiene i benestar. 
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RECOBRIMENTS DE SOSTRES 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel Departament de 
Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut en 
compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la 
possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització 
del risc. 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció de la tecnologia 
que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 
1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas, controlar i 
reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
Riscos                                                   Probabilitat Gravetat Avaluació 

del risc 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.               MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.                MÈDIA GREU MEDI 
3.-Caiguda d’objectes per desplom.                       BAIXA LLEU ÍNFIM 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.                    MÈDIA LLEU BAIX 
5.-Caiguda d’objectes.                                    BAIXA GREU MEDI 
6.-Trepitjades sobre objectes.                            MÈDIA GREU MEDI 
7.-Cops contra objectes immòbils.                        MÈDIA LLEU BAIX 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.               MÈDIA GREU MEDI 
9.-Cops amb objectes o eines.                            MÈDIA LLEU BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.                 MÈDIA LLEU BAIX 
11.-Atrapaments per o entre objectes.                   BAIXA GREU BAIX 
13.-Sobreesforços.                                       MÈDIA GREU MEDI 
16.-Contactes elèctrics.                                  MÈDIA GREU MEDI 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.          MÈDIA GREU MEDI 
18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives  MÈDIA GREU MEDI 
20.-Explosions.                                           BAIXA MOLT  GREU MEDI 
21.-Incendis.                                              BAIXA GREU BAIX 
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.           MÈDIA LLEU BAIX 
27.-Malalties causades per agents químics.              MÈDIA GREU MEDI 
 

OBSERVACIONS: 

(8) Risc causat pel  moviment d’elements mòbils de maquinària de bombeig de material o degut a la manipulació de l’esmoladora 
angular. 
(11) En treballs de manutenció de càrregues paletitzades. 
(18 i 27) Risc causat pel  contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents. 
(17, 20 i 21) Risc causat per  l’ús de dissolvents. 
(26) Risc casuat per  la manipulació de peces per recobrir sostres. 
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RECOBRIMENTS DE SOSTRES 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant el muntacàrregues d’obra i la grueta per a 
elements de poc pes. 

• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les 
instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.  

PROCÉS 

• El personal encarregat de la realització dels cels rasos ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars 
necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall (bastida) net, endreçat i ben il·luminat. 
• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les activitats 

anteriors (balconeres, cornises, etc.). 
• És prohibida la formació de bastides mitjançant un tauló recolzat als graons de dos escales de mà, tant les de 

recolzament lliure com les de tisores, per evitar el risc de caiguda a diferent nivell. 
• És prohibida la formació de bastides mitjançant bidons, piles de materials i assimilables, per evitar la realització de 

treballs sobre superfícies insegures. 
• Les bastides per a la instal·lació de cels rasos sobre rampes tindran la superfície horitzontal i vorejats de baranes 

reglamentàries en el cas de risc de caigudes a diferent nivell. És permès el recolzament a un graó definitiu i cavallet 
sempre que aquesta s’immobilitzi i els taulons s’ancorin i falquin. 

• En iniciar-se la jornada, es revisaran les bastides i mitjans auxiliars, comprovant-se  les seves proteccions i estabilitat. 
• S’ha de mantenir la bastida neta de substàncies pastoses per tal d’evitar relliscades. 
• La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de dos 

metres. 
• La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta de protecció 

de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 
• S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 
• Els fleixos s’han de tallar, doncs, cas de no fer-ho es podrien convertir en un “llaç” amb el que, en ensopegar, es 

produïssin caigudes al mateix nivell i fins i tot, des d’alçada. 
• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i erosions.  
• En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en especial es tindrà la 

precaució de no posar el peu sota el palet. 
• Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no superi els 30 Kg. 
• És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles mascle-femella. 
• És vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors diferencials i 

magnetotèrmics al quadre de zona. 
• Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 

(tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a 
desenvolupar hi ha riscos de caiguda a diferent nivell. 

• Les runes s’aplegaran en contenidors amb rodes pel seu posterior trasllat fins el muntacàrregues. 
• És prohibit de llençar les runes directament pels forats de la façana o dels patis. 
• Els sacs i planxes s’aplegaran ordenadament repartits, al costat dels talls on es vagin a utilitzar, el més separats 

possible dels trams on s’han d’evitar sobrecàrregues innecessàries. 
• Els aplecs de sacs o planxes es col·locaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas. 

Revestiments de sostres (referits, lliscats i pintures) 

• En tot moment es mantindran netes i endreçades les superfícies de trànsit intern de l’obra. Quan un pas quedi tallat 
temporalment per les bastides s’haurà de senyalitzar un pas alternatiu amb senyals de direcció obligatòria. 

• Posat que la plataforma de treball estigui situada a una alçada inferior a 2 metres, es recolzarà sobre cavallets. 
• Les plataformes sobre cavallets per a la instal·lació de cels rasos tindrà la superfície horitzontal i quallada de taulons, 

que cobreixin tota la zona a treballar, evitant graons i buits que puguin originar ensopegades i caigudes. 

• Les bastides per a la instal·lació de cels rasos s’executarà sobre cavallets metàl·lics o de fusta. És prohibida 
expressament la utilització de bidons, piles de materials i escales recolzades contra el parament. 

• En cas que la plataforma estigui per sobre dels dos metres, es col·locaran bastides tubulars modulars. 
• Els sacs de guix s’aplegaran ordenadament, repartits al costat dels talls en què s’hagin d’emprar, el més separats 

possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries. 
• Els sacs de guix es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas. 
• Els operaris que realitzin la manipulació de guixos, hauran d’emprar casc de seguretat, guants de goma, granota de 

treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si a aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a 
diferent nivell. 

 
NOTA: Pel que fa a pintures,  veure pintures 

Cels rasos 

Sense guies 

• En tot moment es mantindran netes i endreçades les superfícies de trànsit intern de l’obra. Quan un pas quedi tallat 
temporalment per les bastides s’haurà de senyalitzar el pas alternatiu amb senyals de direcció obligatòria. 

• Posat que la plataforma de treball estigui situada a una alçada inferior a 2 metres es recolzarà sobre cavallets. 
• Les plataformes sobre cavallets per a la instal·lació de cels rasos tindrà la superfície horitzontal i quallada de taulons, 

que cobreixin tota la zona a treballar, evitant graons i buits que puguin originar ensopegades i caigudes. 
• Les bastides per a la instal·lació de cels rasos s’executarà a sobre de cavallets metàl·lics o de fusta. És prohibida 

expressament la utilització de bidons, piles de materials i escales recolzades contra el parament. 
• Posat que la plataforma estigui per sobre dels dos metres, es col·locaran bastides tubulars modulars. 
• Per apuntalar les plaques fins l’enduriment del penjat (estopa, canya, etc.) s’utilitzaran suports de taulonet a sobre de 

puntals metàl·lics telescòpics, per evitar els accidents per desplom. 
• El transport de sacs i planxes es realitzarà interiorment, preferentment dalt d’un carretó de mà, per evitar 

sobreesforços. 
  

Amb guies 

• Les escales de mà per emprar han de ser del tipus de tisora, dotades de sabates antilliscants i cadeneta de control 
d’obertura màxima, per evitar accidents per inestabilitat. 

• Les plataformes de treball dalt de cavallets tindrà un ample mínim de 60 cm. 
• La instal·lació de cels rasos es realitzarà des de plataformes ubicades dalt d’una bastida tubular (a més de dos metres 

d’alçada) que estaran  closes per una barana de seguretat amb passamà a 90 cm d’alçada, barra intermèdia i sòcol. 
• Les plataformes instal·lades a bastides tubulars sobre rodes no s’utilitzaran sense haver ajustat els frens de trànsit, 

abans de pujar a elles. 
• Les bastides que s’han de construir per a la instal·lació de cels rasos (metàl·lics, cartró premsat, etc.) es muntaran dalt 

de cavallets sempre que l’alçada sigui inferior a dos metres. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars, s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat:  
Escales de mà 
Esmoladora angular 
Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo" 
Carretó elevador 
Transpalet manual: carretó manual 
Bastida de borriquetes 
Serra 
Taladradora portàtil 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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RECOBRIMENTS DE SOSTRES 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

• Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha de ser de 90 
cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar 
situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

• Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb tub buit i, a la 
part central d’aquest mòdul, es col·locarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix 
de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

• Extintor de pols química seca. 
 
Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada a aquesta 
activitat: 

• Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 
• Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
• Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
• Senyal d’advertència de risc elèctric. 
• Senyal d’advertència de risc d’incendi. 
• Senyal de no fumeu. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
• Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
• Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
• Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
• Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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RECOBRIMENTS DE SOSTRES 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

Els equips de protecció individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

• Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 
 
• Pels treballs amb pintura: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.  
- Pantalla facial, si convingués.  
 
• Pels treballs amb guixos: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
 
• Pels treballs de col·locació de guies, plaques i lamel·les: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos, 
reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 773/1997, del 30 de maig; 
RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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RAM DE FUSTER 

1.- Introducció. 

1.1 Definició:  

S’entén per fusteria d’un edifici el conjunt de finestres, portes i armaris encastats, de funció no estructural. 

1.2 Tipus de fusteria: 

De façana: tancaments de buits de façanes, amb portes i finestres realitzades amb fusteria de perfils, fusta, rebudes als 
anversos interiors del buit, dels següents materials: 
• acer. 
• acer inoxidable. 
• alumini (aliatges lleugeres). 
• fusta. 
• PVC (plàstics). 
 
Per a interiors: tancaments de buits de passos interiors i armaris encastats amb portes de: 

• acer. 
• fusta. 
• vidre. 

1.3 Observacions generals: 

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars, com bastides de cavallets, etc. 
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’emprarà el muntacàrregues. 
En els treballs interiors s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la potència 
dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux. 
  
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les tanques perimètriques de limitació del 
solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com també les preses 
provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
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RAM DE FUSTER 

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

S’entén per fusteria d’un edifici el conjunt de bastiments de base, marcs, batents i vidres de finestres, portes i armaris 
encastats, de funció no estructural.  

1.2 Descripció: 

Abans de l’inici de la col·locació dels bastiments de base i marcs, s’ha de comprovar l’aplom dels paraments i l’escairat de 
brancals i llindes. 
Un cop realitzada aquesta operació prèvia, es col·locaran els bastiments de base encastats o ancorats. 
Posteriorment es col·locaran els marcs de la porta o finestra subjectats al bastiment de base o directament a l’obra. Sobre 
aquests marcs s'hi fixaran els batents corresponents a les finestres o portes. 
 
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament d’elements necessaris 
per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a la planta baixa. Aquest aplec de 
material s’elevarà mitjançant la maquinària instal·lada per a aquest fi: grues o muntacàrregues, a mesura que es necessitin per 
a la seva col·locació a les diferents plantes.   
 
Per realitzar la fusteria serà imprescindible considerar el següent equip humà: 

• operadors de grua. 
• fusters. 
• vidriers. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans necessaris per dur a terme la realització de la fusteria: 

• Maquinària: grues, muntacàrregues, etc.  
• Estris: bastides de cavallets, escales de mà, proteccions col·lectives i personals, etc. 
• Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina de fregar portàtil, esmoladora, serra circular manual, etc. 
• Instal·lació elèctrica provisional. 
• Instal·lacions d’higiene i benestar. 
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FUSTERIA 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel Departament de 
Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els riscos més importants. I en la seva avaluació s’ha tingut en 
compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la 
possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització 
del risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció de la tecnologia 
que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 
1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas, controlar i 
reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
Riscos        Probabilitat     Gravetat Avaluació 

del risc 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.  MÈDIA GREU MEDI 
3.-Caiguda d’objectes per desplom.  BAIXA GREU BAIX 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 
6.-Trepitjades sobre objectes.  MÈDIA GREU MEDI 
7.-Cops contra objectes immòbils.  BAIXA LLEU ÍNFIM 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  MÈDIA GREU MEDI 
9.-Cops amb objectes o eines.  BAIXA GREU BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.  BAIXA GREU BAIX 
11.-Atrapaments per o entre objectes.  BAIXA LLEU ÍNFIM 
13.-Sobreesforços.  MÈDIA GREU MEDI 
16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.  MÈDIA GREU MEDI 
21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 
26.-O. R.: manipulació de materials tallants.  ALTA LLEU MEDI 
27.-Malalties causades per agents químics.  MÈDIA GREU MEDI 
 

OBSERVACIONS: 

(8)  Risc específic causat per  l’ús de la màquina d'escatar i serra circular manual per a fusta. 
(17 i 21)   Risc causat per l’ús de dissolvents i vernissos. 
(26)   Risc causat per la manipulació de vidres. 
(27)   Risc causat per l’ús de dissolvents i vernissos. 
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RAM DE FUSTER 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua o el muntacàrregues d’obra. 
• A causa dels treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estiguin construïdes les instal·lacions 

d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra. 

PROCÉS 

• El personal encarregat de la col·locació de la fusteria ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars 
necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’ha de mantenir el tall net i endreçat. 
• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les activitats 

anteriors (balconeres, cornises, etc.) 
• Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per plataformes específiques.   
• S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 
• Els fleixos s’han de tallar, doncs posat que no es faci, aquests es podrien convertir en un “llaç” amb el qual, en 

ensopegar, es produirien caigudes al mateix nivell o fins i tot des d’alçada. 
• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i erosions.  
• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors diferencials i 

magnetotèrmics al quadre de zona. 
• Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 

(tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a 
desenvolupar hi ha risc de caiguda  a diferent nivell. 

• En cas que s’hagués de treballar a una bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una protecció a base 
de barana perimètrica. 

• És prohibit l’ús de cavallets a balcons sense haver constituït una protecció contra les caigudes des d’alçada. Si no 
existís aquesta protecció, es penjaran d’elements ferms de l’estructura, cables a on amarrar el fermall del cinturó de 
seguretat. 

• És prohibida la formació de bastides a base de bidons, piles de materials i assimilables per evitar la realització de 
treballs dalt de superfícies insegures. 

• La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de dos 
metres. 

• La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta de protecció 
de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 

Ram de fuster 

• Els aplecs de fusteria s’ubicaran en zones prèviament delimitades i senyalitzades. 
• En tot moment es mantindran lliures els camins de pas interior a l’obra. 
• Els bastiments de base (marcs, portes de pas, tapajunts, etc.) es descarregaran en blocs perfectament fleixats, penjats 

mitjançant eslingues de la grua torre. 
• Posat que es faci servir el muntacàrregues, els bastiments de base (o marcs, etc.) s’hissaran a les respectives plantes 

convenientment fleixats i subjectats al muntacàrregues. En arribar a la planta d’ubicació, es deixaran anar els fleixos i es 
descarregarà a mà. 

• En cas que l’hissat es realitzi mitjançant la grua, una vegada a la planta d’ubicació, es deixaran anar els fleixos i es 
descarregaran a mà.  

• Els bastiments de base o els marcs es repartiran immediatament per la planta per a la seva ubicació definitiva segons el 
replanteig efectuat, vigilant que el seu apuntalament, falcat, estampit sigui segur; és a dir, que impedeixi que es 
desplomin en rebre un cop lleu. 

• Per facilitar l’ancoratge dels marcs, es construirà una bastida de cavallets, que haurà de tenir barana de seguretat si hi 
ha risc de caiguda a diferent nivell de més de 2,5 metres. 

• Es desmuntaran aquelles proteccions que obstaculitzin el pas dels marcs, i un cop passats, es reposarà immediatament la 
protecció. Posat que en aquest interval hi hagi risc de caiguda a diferent nivell, el treballador haurà d’emprar el cinturó 
de seguretat convenientment ancorat. 

• Els retalls i serradures produïts durant els ajustaments, es recolliran i s’eliminaran mitjançant trompes d’abocament o 
mitjançant petits contenidors previstos per a aquest fi. 

• Els treballs de col·locació dels bastiments de base i marcs es realitzaran com a mínim entre dos operaris. 
• Els llistons inferiors contra deformacions es desmuntaran immediatament després d’haver acabat el procés d’enduriment de 

la part de rebut del bastiment de base, per a que acabi el risc d’ensopegades i caigudes. 
• Les operacions de fregat mitjançant màquina de fregar manual es realitzarà sempre sota ventilació per “corrent d’aire”. 
• El magatzem de coles i vernissos s’ubicarà a un lloc definit i ha de tenir ventilació directa i constant, així com un extintor 

de pols química seca al costat de la porta d’accés i sobre d’aquesta, un senyal de perill d’incendi, i un altre de no fumeu. 
• Els operaris que realitzin la col·locació de marcs, bastiments de base, batents, etc. hauran d’emprar casc de seguretat, 

guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests 
treballs per desenvolupar hi hagués risc de caiguda a diferent nivell. 

Muntatge de vidre 

• Els aplecs de vidre s’ubicaran a llocs indicats per a aquest fi. 
• A nivell de carrer s’acotarà amb baranes per als vianants la vertical dels paraments que s’estan envidrant. 
• És prohibit de romandre o treballar a la vertical d’un tall d’instal·lació de vidres. 
• Es mantindran lliures de fragments de vidres els talls per tal d’evitar el risc de talls. 
• Els vidres es tallaran a la mida adient per a cada forat del local assenyalat amb aquesta finalitat. 
• La manipulació de les planxes de vidre es realitzarà mitjançant ventoses. 
• El vidre “presentat” a la fusteria corresponent, es rebrà i s’acabarà d’instal·lar immediatament. 
• Els vidres transparents ja instal·lats s'assenyalaran adequadament. 
• Els vidres s’emmagatzemaran, a les plantes, als llocs destinats amb aquest fi dalt d’un jaç de taulons de fusta; el vidre 

es col·locarà quasi verticalment, lleugerament decantat contra un parament determinat. 
• Les planxes de vidre transportades a mà es mouran sempre en posició vertical. 
• Les bastides que s’hagin d’emprar per a la instal·lació dels vidres a les finestres, estaran protegides a la part de davant 

(la que dóna a la finestra) per una barana sòlida de 90 cm. d’alçada, mesurada des de la plataforma de treball, formada 
per passamans, llistó intermedi i sòcol, per evitar el risc de caiguda al buit durant els treballs. 

• Els operaris que realitzin la col·locació del vidre hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), 
granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de 
caiguda a diferent nivell. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat. 
Escales de mà 
Esmoladora angular 
Bastida de borriquetes 
Pistola fixa-claus 
Taladradora portàtil 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives a què fan referència les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

• Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha de ser de 90 
cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar 
situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

• Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb tub buit i, a la 
part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix 
de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

• Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm. 
d’ample. 

• Extintor de pols química seca. 
 
Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en aquesta 
activitat: 

• Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 
• Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
• Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
• Senyal d’advertència de risc elèctric. 
• Senyal d’advertència de risc d’incendi. 
• Senyal de prohibit el pas als vianants. 
• Senyal de no fumeu. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
• Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
• Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
• Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
• Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
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RAM DE FUSTER 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

• Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
• Pels treballs de fusteria de fusta: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 
- Màscara antipols pels fregadors amb paper de vidre. 
- Màscara amb filtre químic posat que manipulessin coles, vernissos, etc. 
• Pels treballs de tancaments metàl·lics: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 
- Ulleres antiimpactes per a manipulació de l’esmoladora. 
• Pels treballs de cristalleria: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es dotarà als treballadors dels mateixos, 
reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; 
RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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INSTAL·LACIONS 

1.- Introducció. 

1.1 Definició:  

Col·locació i muntatge d’un conjunt d’aparells, conduccions, accessoris, etc., destinats a proporcionar un servei. 

1.2 Tipus d’instal·lacions: 

• Electricitat i audiovisuals: (ref. InsEl1,2,3,4,5,6,7,8) consisteix, amb les corresponents ajudes de maçoneria, en l’obertura de 
regates, allotjament al seu interior de les conduccions de repartiment i el posterior tancament de les regates, en el cas 
d’instal·lacions encastades. A més, s’inclou la instal·lació de caixes de distribució, els mecanismes de comandament, els 
elements de seguretat, etc. que són necessaris pel correcte funcionament del sistema d’il·luminació, telefonia, vídeo, TV, 
megafonia, l’accionament de la maquinària, etc. instal·lats a un edifici. 

• Instal·lació de conductes fluids (subministrament, evacuació i contra incendis) : (ref. InsFl1,2,3,4,5,6,7,8) 
- Fontaneria. 
- Sanejament. 
- Calefacció. 
- Gas 
• Instal·lació d’aire condicionat: (ref. InsAi1,2,3,4,5,6,7,8) 
• Antenes i parallamps: (ref. InsAn1,2,3,4,5) s’inclou des de la col·locació del pal de les antenes receptores i de les línies de 

repartiment, fins l’arribada del subministrament dels diferents punts de connexió dels aparells interiors. 
• Ascensors i muntacàrregues: (ref. InsAs1,2,3,4,5,6,7) partint del buit previst ja de les fases d’estructura i tancaments, es 

procedirà, d’una banda, a la col·locació de les portes exteriors d’accés a la cabina, i d’altra banda, a la instal·lació de 
guies, maquinària, contrapesos i cabina exterior del buit. 

1.3 Observacions generals: 

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, escales de mà i tisora, eines manuals, etc. 
Als treballs interiors, s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la potència dels 
quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux. 
 
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de limitació del solar 
per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra;  les instal·lacions d’higiene i benestar, així com també, les preses provisionals 
d’obra (aigua i electricitat). 
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS 

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Instal·lació elèctrica: Conjunt de mecanismes i utillatges destinats a la distribució i consum d’energia elèctrica a 220/380 volts, 
des del final de la presa de la companyia subministradora fins a cada punt d’utilització de l’edifici.  
Instal·lació d’àudio-visuals: Conjunt de sistemes electrònics destinats  a la transmissió per cable de senyals elèctriques d’alta 
freqüència per a les funcions de telefonia, tèlex, vídeo, megafonia, TV, etc. 

1.2 Descripció: 

Les instal·lacions per cable per a la transmissió dels impulsos elèctrics de freqüència industrial (instal·lació elèctrica de 
220/380 volts) i d’alta freqüència (instal·lació d’àudio-visuals de molt baixa tensió) es realitzaran mitjançant cables entubats, i 
a cada punt de distribució hi haurà la seva corresponent caixa de connexions. 
S’han d’individualitzar les canalitzacions segons les diferents funcions a exercir: electricitat, telefonia, vídeo, megafonia, TV 
per cable, etc. 
Els tubs o canalitzacions que porten cables poden anar encastats o vistos, així com les seves caixes de distribució, que 
hauran de tenir accés per realitzar les operacions de connexió i reparació. 
 
En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials necessaris per 
dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a un espai predeterminat 
tancat(cables, tubs, etc.).  
 
Per realitzar la instal·lació elèctrica i d’àudio-visuals serà imprescindible considerar el següent equip humà: 

• electricistes. 
• ajudes de maçoneria. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la instal·lació: 

• Estris: escala de tisora, escala de mà, proteccions col·lectives i personals, etc. 
• Eines manuals: comprovants de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina per fer regates, etc. 
• Instal·lació elèctrica provisional. 
• Instal·lacions d’higiene i benestar. 
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I AUDIOVISUALS 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel Departament de 
Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut en 
compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la 
possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització 
del risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció de la tecnologia 
que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 
1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas, controlar i 
reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
Riscos                           Probabilitat Gravetat Avaluació 

del risc 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.               ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.                    BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.                                    MÈDIA GREU MEDI 
9.-Cops amb objectes o eines.                            MÈDIA LLEU BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.                 ALTA LLEU BAIX 
13.-Sobreesforços.                                       MÈDIA GREU MEDI 
15.-Contactes tèrmics.                                    BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.                                  ALTA MOLT GREU ELEVAT 
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.             ALTA LLEU MEDI 
28.-Malalties causades per agents físics.                MÈDIA GREU MEDI 
 

OBSERVACIONS : 

(10)   Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates. 
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les instal·lacions 
d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.  

PROCÉS 

Xarxa interior elèctrica i àudio-visual 

• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars 
necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat. 
• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les activitats 

anteriors (balconeres, cornises, etc.). 
• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i erosions.  
• Els operaris que realitzin el transport del material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 

americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors diferencials i 

magnetotèrmics al quadre de zona. 
• En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es tindrà cura de l’ordre i la neteja del tall per evitar el risc 

d’ensopegades. 
• La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de dos 

metres. 
• La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta de protecció 

de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 
• És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització de les clavilles 

mascle-femella. 
• Les escales de mà a utilitzar, seran  tipus tisora, dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d’obertura, per 

evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats sobre superfícies insegures. 
• En la realització del cablejat, penjat i connexió de la instal·lació a zones de risc de caiguda al buit (escales, balconeres, 

etc.) es protegirà el buit mitjançant una xarxa de seguretat. 
• Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II). 
• Les eines dels instal·ladors, els aïllaments de les quals estiguin deteriorats, seran retirades i substituïdes per altres en 

bon estat de manera immediata. 
• Per evitar la connexió accidental a la xarxa de la instal·lació elèctrica de l’edifici, l’últim cablejat que s’executarà serà el 

que vagi del quadre general al de la companyia subministradora, guardant a un lloc segur els mecanismes necessaris per a 
la connexió, que seran els últims a instal·lar-se. 

• Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal abans d’iniciar-se, per evitar 
accidents. 

• Abans de fer entrar a càrrega la instal·lació elèctrica, s’haurà de fer una revisió a fons de les connexions de mecanismes, 
proteccions i empalmaments dels quadres elèctrics, d’acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

• Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 
(tipus americà) o guants aïllants si els calgués, granota de treball i botes de cuir de seguretat. 

Xarxa exterior elèctrica 

• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars 
necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• La instal·lació dels cables d’alimentació des de la presa fins els punts, es realitzarà entubats i enterrats a rases. 
• A la realització de les rases es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i pous (MovEZ). 
• Les connexions es realitzaran sempre sense tensió a les línies. 
• Durant l’hissat dels pals o bàculs a zones de trànsit, s’acotarà una zona amb un radi igual a l’alçada  d’aquests elements 

més cinc metres. 

• Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb senyals previstes per al 
codi de circulació, i per la nit, aquestes es senyalitzaran amb llums vermells. 

• Durant l’hissat d’aquests bàculs o pals, es vigilarà en tot moment que es respectin les distàncies de seguretat respecte 
a d’altres línies d’Alta Tensió aèries que hi hagi pels voltants, és a dir: per a tensions no superiors a 66 Kv, a una 
distància de 3 metres, i superiors a 66 Kv, a una distància de seguretat de 5 metres. 

• Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 
(tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 

Estació transformadora d’Alta a Baixa Tensió 

• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars 
necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• Durant el procés d’instal·lació es deixaran les línies sense tensió, tenint en compte les cinc regles d’or de seguretat als 
treballs a línies i aparells d’Alta Tensió: 

• Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió mitjançant interruptors i seccionadors que assegurin la impossibilitat de 
tancament intempestiu. 

• Enclavament o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall. 
• Reconeixement de l’absència de tensió. 
• Posar a terra i en curtcircuit totes les possibles fonts de tensió. 
• Col·locar els senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de treball. 
• S’haurà de garantir l’absència de tensió mitjançant un comprovant adequat abans de qualsevol manipulació. 
• En el lloc de treball es trobaran presents com a mínim dos treballadors, que hauran d’emprar casc de seguretat, 

protecció facial, guants aïllants, catifa aïllant, banqueta i perxa. 
• L’entrada en servei de les estacions de transformació, tant d’Alta com de Baixa Tensió es realitzarà amb l’edifici 

desallotjat de personal, en presència del comandament d’obra i de la direcció facultativa. 
• Abans de fer entrar en servei les estacions de transformació es procedirà a comprovar l’existència real a la sala de la 

banqueta de maniobres, perxes de maniobres, extintors de pols química seca i farmaciola, i que els operaris es trobin 
vestits amb les peces de protecció personal. 

• Pels treballs de revisió i manteniment del Centre de Transformació estaran dotats dels elements següents: 
• placa d’identificació de cel·la. 
• Instruccions pel que fa a perills que presenten els corrents elèctrics i els socors a impartir a les víctimes. 
• Esquema del centre de transformació. 
• Perxa de maniobra. 
• Banqueta aïllant. 
• Insuflador per a la respiració boca a boca. 
• En l’entrada del centre es col·locaran plaques per a la identificació del centre i triangle d’advertència de perill. 
• En els treballs d’instal·lació del grup transformador i annexos s’hauran de considerar els treballs auxiliars de maçoneria, 

que es regiran segons la norma CinLa i treballs de soldadura per a la col·locació de ferramentes que es regiran segons la 
norma de soldadura elèctrica EstAc5. 

• La col·locació del grup transformador s’auxiliarà mitjançant una grua mòbil que haurà de complir amb la normativa de grues 
mòbils de ConMu4. 

• S’ha de tenir en compte que pels treballs a realitzar a les estacions d’Alta Tensió s’ha de considerar el “Reglament 
sobre Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació” (RD 3275/1982 de 12 de novembre, BOE 288 d’1 de 
desembre de 1982. Ordre de 23 de juny de 1988, BOE de 5 de juliol de 1988). 

• Pels treballs a realitzar a les estacions de Baixa Tensió s’ha de considerar el “Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió  i 
la Instrucció Tècnica Complementària del 9 d’octubre de 1973” 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs d’aquesta activitat. 
Escales de mà 
Pistola fixa-claus 
Taladradora portàtil 
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Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

• Xarxes de seguretat horitzontals o verticals segons el cas, seran de poliamida, amb un diàmetre mínim de la corda de 4 
mm. i una llum de malla màxima de 100x100 mm. La xarxa anirà proveïda de corda perimètrica de poliamida de 12 mm. de 
diàmetre com a mínim, convenientment ancorada. L’ancoratge òptim de les xarxes són els elements estructurals, donat que 
així la xarxa pot quedar convenientment tensa de manera que pugui suportar al centre un esforç de fins a 150 Kp. 

• Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha de ser de 90 
cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar 
situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

• Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb tub buit i a la 
part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix 
de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

• Extintor de pols química seca. 
 
Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada en aquesta 
activitat: 

• Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
• Senyal d’advertència de risc elèctric. 
• Senyal de prohibit el pas als vianants. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
• Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
• Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
• Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

• Treballs de transport: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
 
• Pels treballs d’instal·lació (baixa tensió i ÀUDIO-VISUALS) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Guants aïllants, si els calgués. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 
 
• Pels treballs d’instal·lació (alta tensió) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants aïllants. 
- Granota de treball. 
- Botes aïllants. 
- Protecció d’ulls i cara. 
- Banqueta aïllant i/o catifa aïllant. 
- Perxa aïllant. 
 
• Pels treballs de maçoneria (ajudes) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates). 
- Protecció de les oïdes (en realitzar regates). 
- Màscara amb filtre mecànic antipols (en realitzar regates). 
 
• Pels treballs de soldadura elèctrica: 
- Cascos de seguretat. 
- Pantalla amb vidre inactínic. 
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors amb els mateixos, 
reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RAD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció Individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; 
RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas) 

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Instal·lació de fontaneria i aparells sanitaris: conjunt d’instal·lacions per a aigua potable (bombes, vàlvules, comptadors, etc.), 
conduccions (muntants), distribució per plantes i aparells pel subministrament i consum. 
Instal·lació de sanejament: sistemes d’evacuació i tractament d’aigües brutes. 
Instal·lació de gas: conjunt d’instal·lacions per al subministrament de gas (vàlvules, comptadors, etc.), conduccions (muntants), 
distribució per plantes i aparells pel subministrament i consum. 
Instal·lació de calefacció: conjunt format pel calefactor, radiadors i conduccions que fan moure l’aigua calenta, no superior a 90 
ºC, per un circuit tancat, per augmentar la temperatura ambiental mitjançant la radiació tèrmica dels radiadors. 

1.2 Descripció: 

Considerarem dos tipus d’instal·lacions de fluids: 

• les connectades a una xarxa de subministrament o evacuació pública: aigua, sanejament i gas. 
• les que són totalment independents: calefacció. 
 
En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials necessaris per 
dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a un espai predeterminat tancat 
(cables, tubs, etc.).  
 
Per realitzar la instal·lació de conductes de fluids, serà imprescindible considerar l’equip humà següent: 

• lampistes. 
• paletes. 
• operari que realitza les regates. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la instal·lació: 

• Estris: bastida modular tubular, bastiment penjat, bastida de cavallets, escala de tisora, escala de mà, passarel·les, 
proteccions col·lectives i personals, etc. 

• Eines manuals: comprovant de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina per fer regates 
(regatadora elèctrica), màquina de forjar, esmoladora angular, etc. 

• Instal·lació elèctrica provisional. 
• Instal·lació provisional d’aigua. 
• Instal·lacions d’higiene i benestar. 
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INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas) 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel Departament de 
Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut en 
compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la 
possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització 
del risc. 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció de la tecnologia 
que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 
1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas, controlar i 
reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
Riscos                        Probabilitat Gravetat Avaluació 

del risc 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.               ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
3.-Caiguda d’objectes per desplom.                       ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.                    BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.                                    ALTA GREU ELEVAT 
7.-Cops contra objectes immòbils.                        MÈDIA LLEU BAIX 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.             MÈDIA GREU MEDI 
9.-Cops amb objectes o eines.                            MÈDIA LLEU BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.                 MÈDIA LLEU BAIX 
13.-Sobreesforços.                                       MÈDIA GREU MEDI 
15.-Contactes tèrmics.                                    BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.                                  MÈDIA GREU MEDI 
19.-Exposició a radiacions.                                MÈDIA GREU MEDI 
20.-Explosions.                                           BAIXA MOLT  GREU MEDI 
21.-Incendis.                                              BAIXA GREU BAIX 
28.-Malalties causades per agents físics.                MÈDIA GREU MEDI 
 

OBSERVACIONS : 

(3) Risc degut al desplom de bastides de façana i/o lliscaments de terres en rases. 
(8) Risc específic en l’ús de la màquina de fregar i serra circular manual per a fusta. 
(10) Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates i la pistola fixa-claus. 
(19) Risc causat per les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador. 
(28) Risc causat per  les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador i a la manipulació de la màquina de fer regates. 
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INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas) 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les instal·lacions 
d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra. 

PROCÉS 

Xarxa interior 

• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars 
necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat. 
• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, s’hauran de respectar les baranes de seguretat. 
• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i erosions.  
• Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 

americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors diferencials i 

magnetotèrmics al quadre de zona. 
• En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es posarà cura en l’ordre i la neteja del tall, per evitar el risc 

d’ensopegades. 
• La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de dos 

metres. 
• La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta de protecció 

de la bombeta, alimentats a 24 Volts. 
• És prohibit de connectar els cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització de les clavilles 

mascle-femella.  
• Les escales de mà a emprar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d’obertura, per evitar 

els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats a sobre de superfícies insegures. 
• Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II). 
• Les eines dels instal·ladors, l’aïllament de les quals estigui deteriorat, seran retirades i substituïdes per d’altres en bon 

estat de manera immediata. 

Instal·lació de fontaneria, aparells sanitaris, calefacció i evacuació d’aigües residuals. 

• El magatzem pels aparells sanitaris, radiadors, etc. s’ubicarà a l’obra, a un local tancat. 
• Durant el transport, és prohibit d’emprar els fleixos dels paquets com anses. 
• Els blocs i aparells sanitaris fleixats a sobre de batees, es descarregaran fleixats amb l’ajuda del ganxo de la grua. La 

càrrega serà guiada per un home mitjançant un cap guia que penjarà d’ella, per evitar els riscos de cops i enganxades. 
• Els blocs d’aparells sanitaris, un cop rebuts a planta, es transportaran directament al lloc d’ubicació, per evitar accidents 

a les vies de pas intern. 
• El taller magatzem s’ubicarà a un lloc senyalat de l’obra, i estarà dotat de porta, ventilació per corrent d’aire i 

il·luminació artificial si fos necessària. 
• El transport  de trams de canonada a l’espatlla per un sol home es realitzarà inclinant la càrrega cap a darrera, de 

manera que, l’extrem que vagi davant superi l’alçada d’un home, per tal d’evitar cops i ensopegades amb d’altres operaris 
a llocs poc il·luminats. 

• Els bancs de treball es mantindran en bones condicions d’ús, evitant que s’aixequin estelles durant la feina. 
• Es reposaran les proteccions dels buits dels forjats un cop realitzat l’aplomat, per a la instal·lació dels muntants, evitant 

així el risc de caiguda. L’operari, en realitzar l’operació de l’aplomat, emprarà el cinturó de seguretat contra les caigudes. 
• Es rodejarà amb barana de seguretat els buits de forjat pel pas de tubs que no puguin cobrir-se després d’haver acabat 

l’aplomat, per evitar el risc de caiguda. 
• Es mantindran nets de trossos i retalls els llocs de treball. Es netejaran a mesura que s’avanci, aplegant la runa per al 

seu vessament, pels conductes d’evacuació, per evitar el risc de trepitjades sobre objectes. 
• És prohibit de soldar amb plom a llocs tancats. Sempre que s’hagi de soldar amb plom s’establirà un corrent d’aire de 

ventilació, per evitar el risc de respirar productes tòxics. 

• El local destinat a emmagatzemar les bombones o ampolles de gasos liquats s’ubicarà a un lloc preestablert a l’obra; que 
haurà de tenir ventilació constant per corrent d’aire, porta amb pany de seguretat i il·luminació artificial.  

• La il·luminació elèctrica del lloc on s’emmagatzemen les ampolles o bombones de gasos liquats es realitzarà mitjançant 
mecanismes estancs antideflagrants de seguretat. 

• A sobre de la porta del magatzem de gasos liquats s’establirà un senyal normalitzada de “perill explosió” i un altre de 
“No fumeu”. 

• Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s’instal·larà un extintor de pols química seca. 
• És prohibit l’ús d’encenedors i bufadors al costat de materials inflamables. 
• És prohibit de deixar els encenedors i bufadors encesos. 
• Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per evitar incendis. 
• Les ampolles o bombones de gasos liquats es transportaran i romandran als carros portaampolles. 
• S’evitarà de soldar amb les ampolles o bombones de gasos liquats exposades al sol. 
• Es vigilarà en tot moment el bon estat dels manòmetres, i es vigilarà que a les mànegues hi hagi les vàlvules 

antiretrocés. 
• Les instal·lacions de fontaneria a balcons, tribunes, terrasses seran executades un cop s’hagin aixecat  els parapets o 

baranes definitives. 
• Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 

(tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els calgués. 
• Els operaris que realitzin regates hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), ulleres 

antiimpactes, protectors auditius, granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
• Els operaris que realitzin treballs amb el bufador hauran d’emprar casc de seguretat, guants i maneguins de cuir, espiell 

amb vidre fumat, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i màscara antifums tòxics 
si els calgués. 

• Els operaris que realitzin treballs amb soldadura elèctrica hauran d’emprar casc de seguretat, guants i maneguins de cuir, 
pantalla amb vidre inactínic, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i màscara 
antifums tòxics si calgués. 

• Els operaris que realitzin treballs de maçoneria hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona  (tipus americà) 
o de neoprè, segons els casos, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els calgués. 

Xarxa exterior 

• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars 
necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• La instal·lació dels conductes d’alimentació des de la xarxa general fins a l’edifici es realitzarà enterrada a rases. 
• En la realització de les rases i pericons, es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i pous. 
• Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 

(tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els nous elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs d’aquesta activitat. 
Oxitallada 
Escales de mà 
Soldadura elèctrica 
Esmoladora angular 
Bastida amb elements prefabricats sistema modular 
Pistola fixa-claus 
Taladradora portàtil 
Màquina de regates elèctrica 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas) 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

• Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha de ser de 90 cm., i 
el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 
2,5 metres entre ells com a màxim. 

• Extintor de pols química seca. 
 
Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en aquesta 
activitat: 

• Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
• Senyal d’advertència de risc de caiguda a diferent nivell. 
• Senyal d’advertència de risc, material inflamable. 
• Senyal de prohibit el pas als vianants. 
• Senyal de no fumeu. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
• Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
• Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
• Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
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INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas) 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:  

• Treballs de transport i fontaneria: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat, si calgués  
 
• Pels treballs amb bufador: 
- Cascos. 
- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d’infrarojos. 
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Maneguins de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines.  
 
• Pels treballs de maçoneria (ajudes) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà) o de neoprè. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates). 
- Protecció de les oïdes (en realitzar regates). 
- Màscara amb filtre antipols (en realitzar regates). 
- Cinturó de seguretat, si calgués  
 
• Pels treballs de soldadura elèctrica: 
- Cascos de seguretat. 
- Pantalla amb vidre inactínic. 
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos, 
reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; 
RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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ASCENSORS I MUNTACÀRREGUES 

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Aparell per al transport de persones (ascensor) i càrregues (muntacàrregues) en sentit vertical. 

1.2 Descripció: 

L’ascensor o muntacàrregues s’instal·larà un cop realitzada la cambra de màquines i el recinte vertical per al desplaçament de 
la cabina i del seu corresponent contrapès, el recinte es perllongarà com a mínim fins a la solera de la planta més baixa a la 
seva projecció vertical. 
La instal·lació de l’ascensor o muntacàrregues consisteix en un motor elèctric amb la seva corresponent politja tractora, 
limitador de velocitat i quadre de maniobra ubicats a la cambra de màquines, situada normalment a la part superior de l’edifici, 
la instal·lació de guies i cables al recinte vertical pel desplaçament sincrònic de la cabina i del contrapès, i un fossat amb els 
esmorteïdors de la cabina i contrapesos. 
En el cas d’ascensors hidràulics es disposarà de motor elèctric d’accionament dels èmbols hidràulics que actuen sobre la 
cabina, la qual es desplaça per sobre de guies. 
 
Abans de la instal·lació del corresponent aparell elevador s’han d’haver realitzat tots els elements de tancament (cambra de 
màquines amb la seva corresponent bancada, recinte vertical i fossat). 
S’hauran de disposar punts de llum i reixeta de ventilació a l’exterior de la cambra de màquines, així com una trapa d’accés 
directe al recinte per on es desplaça l’aparell elevador. Per al futur manteniment s’han d’instal·lar també, punts de llum a 
l’interior del recinte del buit de l’aparell elevador. 
 
Serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la instal·lació: 

• Estris: bastida penjada, escala de mà, proteccions col·lectives i personals, etc. 
• Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, bufadors, soldadura elèctrica, esmoladora angular, etc. 
• Instal·lació elèctrica provisional. 
• Instal·lacions d’higiene i benestar. 
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ASCENSORS I MUNTACÀRREGUES 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel Departament de 
Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut en 
compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la 
possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització 
del risc. 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció de la tecnologia 
que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 
1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas, controlar i 
reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
Riscos                                          Probabilitat Gravetat Avaluació del 

risc 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.               ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.                MÈDIA GREU MEDI 
3.-Caiguda d’objectes per desplom.                       MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.                  BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.                                    ALTA GREU ELEVAT 
7.-Cops contra objectes immòbils.                      MÈDIA LLEU BAIX 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.             MÈDIA GREU MEDI 
9.-Cops amb objectes o eines.                            MÈDIA GREU MEDI 
10.-Projecció de fragments o partícules.                 MÈDIA GREU MEDI 
11.-Atrapaments per o entre objectes.                   MÈDIA GREU MEDI 
13.-Sobreesforços.                                       MÈDIA GREU MEDI 
15.-Contactes tèrmics.                                    BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.                                  MÈDIA GREU MEDI 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.          MÈDIA LLEU BAIX 
18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives  MÈDIA LLEU BAIX 
19.-Exposició a radiacions.                                MÈDIA GREU MEDI 
20.-Explosions.                                           BAIXA MOLT  GREU MEDI 
21.-Incendis.                                              BAIXA GREU BAIX 
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.             ALTA LLEU MEDI 
27.-Malalties causades per agents químics.              MÈDIA GREU MEDI 
28.-Malalties causades per agents físics.                MÈDIA GREU MEDI 

OBSERVACIONS : 

(8) Risc específic en l’ús de l’esmoladora angular. 
(19) Risc causat per les radiacions ultraviolades i d’infraroigs generades per la soldadura elèctrica i oxitallada. 
(28) Risc causat per les radiacions generades per la soldadura elèctrica i l’oxitallada i degut a maquinària percussora 
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ASCENSORS I MUNTACÀRREGUES 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les instal·lacions 
d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.  

PROCÉS 

• El personal encarregat del muntatge d’aparells elevadors ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars 
necessaris per realitzar la instal·lació amb la major seguretat possible. 

• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net i endreçat. 
• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les activitats 

anteriors (buits d’aparells elevadors). 
• La il·luminació del buit de l’ascensor s’instal·larà en tot el seu desenvolupament. El nivell d'il·luminació al tall serà de 200 

lux. 
• La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta de protecció 

de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 
• S’habilitarà un quadre elèctric portàtil per a ús exclusiu dels instal·ladors dels aparells elevadors, per tal d’evitar 

superposicions i interferències dels altres oficis al seu treball. 
• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors diferencials i 

magnetotèrmics al quadre de zona. 
• És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització de clavilles mascle-

femella. 
• Les eines a emprar pels instal·ladors estaran protegides per doble aïllament (categoria II). 
• Les eines dels instal·ladors, l’aïllament de les quals estigui deteriorat, seran retirades i substituïdes per d’altres en bon 

estat de forma immediata. 
• Quan no es treballi amb corrent, la instal·lació elèctrica de l’aparell elevador ha d’estar desconnectada. 
• És prohibida la instal·lació provisional de presa d’aigües al costat dels nuclis d’aparells elevadors, per evitar els 

escorriments amb interferència al treball dels instal·ladors i conseqüent potenciació de riscos. 
• A la porta o a sobre del buit que doni accés, tant a la plataforma de treball com a la cabina de l’aparell elevador 

s’instal·larà un rètol de prevenció amb la següent llegenda “perill, és prohibida l’entrada a tota persona aliena a la 
instal·lació”. 

• Les baranes de seguretat només es retiraran del buit corresponent pel personal de muntatge de l’ascensor, que els 
tornarà a col·locar al buit quan hagi acabat el treball al corresponent tall. 

• Només serà retirada la protecció col·lectiva (barana de seguretat) quan s’hagin col·locat les portes amb els seus 
corresponents mecanismes de tancament i enclavaments 

• La instal·lació de les portes de pas de les plantes, s’executarà subjectats amb cinturó de seguretat a punts forts 
segurs, disposats per a aquesta tasca. 

• Les portes es col·locaran immediatament quan l’estrep estigui rebut i llest per fer-ho, procedint a tancar una balda de 
seguretat o a instal·lar un falcat que impedeixi la seva obertura fortuïta. 

• És prohibit durant el desenvolupament de tota l’obra de llençar runes pels forats destinats a la instal·lació dels aparells 
elevadors. 

• No es procedirà a realitzar el penjat del cable de l’aparell elevador portant de la plataforma de la bastida provisional de 
muntatge fins a haver-se esgotat el temps necessari per l’enduriment de la subjecció de l’anella. 

• Abans d’iniciar els treballs es carregarà la plataforma de la bastida penjada amb el pes màxim que hagi de suportar, 
incrementat en un 40%. Aquesta “prova de càrrega” s’executarà a una alçada de 30 cm sobre el fons del buit de l’aparell 
elevador; acabada satisfactòriament, es començaran els treballs a sobre de la plataforma. 

• Abans de procedir a “estendre els ploms” per al replanteig de guies i cables de la cabina, es verificarà que tots els 
accessos al recinte estiguin tancats amb baranes de seguretat de 90 cm. d’alçada, formades per passamans, llistó 
intermedi i sòcol. 

• La plataforma de la bastida de treball mòbil ha d’estar rodejada perimètricament per barana de seguretat. 

• La plataforma de treball es mantindrà sempre lliure de retalls i material sobrer que s’anirà aplegant al costat de l’accés 
exterior de les plantes, tenint la precaució de què un cop acabada la jornada, s’evacuï el material sobrer per evitar la 
seva acumulació. 

• És prohibit de llençar qualsevol tipus de cargols i fragments des de la plataforma al buit de l’aparell elevador, per evitar 
el risc de cops a d’altres treballadors. 

• Les plataformes de la bastida penjada han d’estar dotades de protecció a la part superior, per evitar impactes deguts a 
la caiguda d’objectes. 

• Durant els treballs de muntatge a la cambra de màquines, es tindrà una cura especial perquè no caiguin eines o d’altres 
objectes al recinte de l’ascensor a través dels buits de la llosa. 

• El buit de la trapa es protegirà amb barana de seguretat, que no es retirarà fins que es fixi definitivament la trapa. Un 
cop col·locada, aquesta es mantindrà tancada, i s’obrirà només per operacions de muntatge o revisions a la cambra de 
màquines. 

• Iniciada la instal·lació de l’equip elevador no es permetrà l’accés a la cambra de màquines a personal aliè a la instal·lació, 
per a aquest fi, es col·locarà a l’entrada el senyal pertinent. 

• La biga per al penjat de càrregues de la sala de màquines portarà inscrita amb pintura de color blanc la següent llegenda 
“pes màxim de càrrega...”, per intentar evitar sobrecàrregues inadequades en operacions puntuals. 

• A cada operació d’elevació o descens de càrrega s’haurà de revisar l’estat de la balda de seguretat del ganxo. 
• És prohibit terminantment l’aplec de substàncies combustibles a sota d’un tall de soldadura. 
• L’aplec de guies, portes, motors elevadors i cabines s’ubicarà a un lloc previst de l’obra per evitar interferències als 

llocs de pas. 
• Els elements components dels aparells elevadors es descarregaran fleixats i pendents del ganxo de la grua torre o mòbil. 

Les càrregues es governaran mitjançant caps subjectats per dos operaris. 
• La instal·lació de l’aparell elevador no s’ha d’emprar com a mitjà de transport de material de l’obra. 
• En els treballs a sobre de les plataformes de la bastida penjada, el treballador anirà amb casc de seguretat, guants de 

cuir i lona, granota de treball, botes de seguretat i cinturó de seguretat convenientment subjectat a un ancoratge mòbil, 
el qual, alhora, estarà guiat per una corda o cable fiador, l’extrem superior del qual estarà subjectat a un punt fort. 

• Posat que el treballador empri l’esmoladora angular, haurà d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona, ulleres 
antiimpactes, granota de treball, botes de seguretat i cinturó de seguretat si li calgués. 

• Posat que l’operari realitzi treballs de soldadura elèctrica haurà d’emprar casc de seguretat, guants de cuir, pantalla per 
a la soldadura amb vidre inactínic, granota de treball, mandil de cuir, maneguins de cuir, botes de seguretat, polaines de 
cuir i cinturó de seguretat si li calgués. 

• Posat que l’operari realitzi treballs amb el bufador, haurà d’emprar casc de seguretat, guants de cuir, ulleres o espiell de 
vidre fumat, granota de treball, mandil de cuir, maneguins de cuir, botes de seguretat, polaines de cuir i cinturó de 
seguretat si li calgués. 

• Feta la instal·lació completa de l’aparell elevador, es deixarà fora de servei per tall de corrent fins que sigui revisada i 
aprovada per la corresponent Delegació del Ministeri d’Indústria. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat: 
Oxitallada 
Escales de mà 
Soldadura elèctrica 
Esmoladora angular 
Bastida penjada 
Pistola fixa-claus 
Taladradora portàtil 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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ASCENSORS I MUNTACÀRREGUES 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

• Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha de ser de 90 
cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar 
situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

• Extintor de pols química seca. 
 
Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada en aquesta 
activitat: 

• Senyal d’advertència de risc de caiguda a diferent nivell. 
• Senyal d’advertència de risc de matèries inflamables. 
• Senyal d’advertència de risc de càrregues suspeses. 
• Senyal d’advertència de risc elèctric. 
• Senyal de prohibida l’entrada a persones no autoritzades. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
• Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
• Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
• Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
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5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

• Pels treballs de muntatge dels aparells elevadors: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona. 
- Granota de treball. 
- Botes de seguretat. 
- Ulleres antiimpactes, posat que s’empri l’esmoladora. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 
 
• Pels treballs de maçoneria (ajudes): 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà) i/o de neoprè. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
 
• Pels treballs amb el bufador: 
- Cascos de seguretat. 
- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d’infrarojos. 
- Guants de cuir. 
- Maneguins de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 
- Cinturó de seguretat contra les caigudes. 
 
• Pels treballs de soldadura elèctrica: 
- Cascos de seguretat. 
- Pantalla amb vidre inactínic. 
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos, 
reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RAD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; 
RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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ELEMENTS AUXILIARS 
 
 

OXITALLADA   

• El subministrament i transport intern en l’obra de les ampolles de gas liquats es farà tenint present les següents 
condicions: 

- Hauran d’estar protegides, les vàlvules de tall, amb  la corresponent caperutxa protectora. 
- No es mesclaran les bombones de gasos diferents. 
- Les bombones s’hauran de transportar en batees engabiades en posició vertical i lligades. 
• S’ha de prohibir que les bombones de gasos liquats romanguin exposades al sol de manera perllongada. 
• S’han d’emprar les bombones de gasos liquats en posició vertical. 
• S’ha de prohibir l’abandonament de les bombones després de la seva utilització. 
• Les bombones de gasos s´aplegaran a llocs d’emmagatzematge tot destriant les buides de les  que estiguin plenes. 
• El magatzem de gasos liquats s’ubicarà a l’exterior de l’obra, amb una ventilació constant i directa. 
• Es senyalitzaran les entrades al magatzem amb el senyal de perill d’explosió i no fumeu. 
• Es controlarà que el bufador romangui completament apagat un cop finalitzada la tasca. 
• S’haurà de comprovar que estiguin instal·lades les vàlvules antirretrocès de la flama. 
• S’ha de vetllar perquè no hagi cap fuita de gas a les mànegues d’alimentació. 
• Tots els operaris de l’oxitallada hauran de conèixer la següent normativa: 
- S’ha d’utilitzar a cada moment els carros portabombones per a realitzar el treball amb major seguretat i comoditat. 
- S’ha d’evitar que es colpegin les ampolles o que puguin caure des d’una alçada per eliminar la possibilitat d’accidents. 
- L’operari haurà d’emprar casc de polietilè (pels desplaçaments per l’obra), elm de soldador (casc + careta de protecció) o 

pantalla de protecció de sustentació manual, guants de cuir, maneguins de cuir, polaines de cuir, davantal de cuir i botes 
de seguretat. 

- No s’han d’inclinar  les bombones de acetilè  fins a esgotar-les. 
- No s’han d’utilitzar les bombones d’oxigen tombades. 
- Abans d’encendre l’encenedor, s’ha de comprovar que estiguin ben fetes les connexions de les mànegues i que aquestes 

es trobin en perfecte estat . 
- Abans d’encendre l’encenedor, s’haurà de comprovar que estiguin instal·lades les vàlvules antirretrocès, per evitar així 

possibles retrocessos de la flama. 
- Per comprovar que a les mànegues no hi ha cap  fuita ,s’han de submergir, aquestes, sota pressió a un recipient amb 

aigua. 
- No  s’ha d’abandonar el carro portabombones en cap absència perllongada, s’ha de tancar sempre el pas del gas i  portar 

el carro a un lloc segur. 
- S’ha d’obrir sempre el pas de gas amb la clau apropiada. 
- S’han d’ evitar focs a l’entorn de les bombones de gasos liquats. 
- No  s’ha de dipositar l’encenedor a terra. 
- S’assegurarà que la trajectòria de la mànega sigui el més curta possible. 
- Les mànegues d’ambdós gasos han de romandre unides entre si, mitjançant cinta adhesiva. 
- S’han d’utilitzar mànegues de colors diferents per a cada gas (oxigen color blau, acetilè color vermell) 
- No s’ha d’utilitzar l’acetilè per soldar o tallar materials que continguin coure ; encara que ho tinguin en poca quantitat, 

donat que per petita que aquesta sigui serà suficient perquè es produeixi una reacció química i doni lloc a un compost 
explosiu. 

- Posat que s’utilitzi l’encenedor per desprendre pintures, l’operari haurà d’emprar mascareta protectora amb filtres 
químics específics pels productes que  vagi a cremar. 

- Posat que es soldi o es tallin elements pintats s’haurà de fer a l’aire lliure o en un local ben ventilat. 
- Un cop utilitzades les mànegues s’hauran de recollir al carretó, així es realitzarà el treball d’una forma més còmoda, 

ordenada i alhora més segura. 
- Es prohibit de fumar alhora que hom es troba soldant, tallant, o  manipulant encenedors o bombones. Tampoc es pot 

fumar al magatzem de les bombones. 
 

ESCALES DE MÀ. 

• A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han d’anar  engalzats. 
• Posat que es pintés les escales de fusta, s’haurà de fer mitjançant vernís transparent. 
• No han de superar alçades superiors a 5 metres. 
• Per a alçades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforçats en el seu centre. 
• Per a alçades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials. 
• Han de  disposar de dispositius antilliscants a la  base o ganxos de subjecció a la seva part superior . 
• L’escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’1 metre el punt de desembarcada. 
• L’ascens o  el descens per l’escala s’ha de realitzar de front a aquesta. 
 

GRUP COMPRESSOR I MARTELL PNEUMÀTIC 

• El grup compressor s’instal·larà a  l’obra a la zona assignada per a la direcció de l’obra. 
• L’arrossegament directe per a la ubicació del compressor, pels operaris, es realitzarà a una distància mai inferior als dos 

metres de talls i talús, en prevenció de riscos i de esllavissades. 
• El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de manera que  quedi garantida la seva 

estabilitat. I el transport dintre de la caixa de camió es realitzarà completament immobilitzant la càrrega, calçant-la ,  per  
evitar moviments. 

• El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, així com també ho estarà el martell  pneumàtic. En cas que això, no sigui 
possible l’operari haurà d’utilitzar un equip de protecció individual (auriculars o tampons). 

• Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal·lades i en posició de tancat en prevenció de possibles 
atrapaments o per  evitar l’emissió de soroll. En el cas de l’exposició del compressor a elevades temperatures ambientals, 
s’haurà de col·locar sota un ombràcul. 

• S’instal·laran senyals de seguretat que indiquin : el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels resguards de 
seguretat de la màquina a cada moment, ús de mascaretes i ulleres. 

• Els compressors a utilitzar en l’obra, s’ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 metres dels martells (o vibradors). 
• Les mànegues a utilitzar en  l’obra  hauran d’estar en perfectes condicions, així com també els mecanismes de connexió 

hauran de tenir la seva corresponent estanquitat. 
• És prohibit d’emprar la mànega de pressió per  netejar  la roba de treball. 
• Abans d’accionar el martell pneumàtic s’ha d’assegurar  que estigui lligat el punter. 
• S’ha de substituir el punter en el posat que s’observi deterioració o desgast del mateix. 
• No es pot abandonar mai, sota cap circumstància, el martell mentre estigui connectat al circuit de pressió. 
• No es pot deixar, sota cap concepte, el martell pneumàtic clavat al terra. 
• L’operari que manipuli el martell pneumàtic haurà d’emprar casc de seguretat, davantal, granota de treball, botes de 

seguretat, guants de cuir i si s’escau, ulleres antimpacte, mascareta antipols i protectors auditius. 
 

TRAGINADORA DE TRABUC “DUMPER” DE PETITA CILINDRADA 

• Quan es deixi estacionat el vehicle s’haurà de parar el motor, emprar el fre de mà i, si es troben en  un pendent, 
s’hauran de calçar les rodes. 

• A la descàrrega de la traginadora de trabuc ”dumper” a prop de terraplens, rases, talús, pous, s’haurà de col·locar un 
tauló que impedeixi l’avenç de la traginadora de trabuc “dumper” més enllà d’una distància prudencial a la vorera del 
desnivell. 

• A la càrrega del material a la caixa s’haurà de tenir present la capacitat màxima de la mateixa i  és prohibit el transport 
d’objectes que surtin de la vorera de la caixa. 

• Dintre de la traginadora de trabuc “dumper” només pot anar el conductor, i  és prohibit el seu ús com a transport pel 
personal. 

• La càrrega situada al bolquet mai podrà  dificultar la visió del conductor. 
 

RETROEXCAVADORA 

• S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant  de les màquines. 
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• És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició que s’haurà de senyalitzar a la part 
exterior de la cabina del conductor. 

• En marxa enrera, el conductor haurà d’accionar el clàxon i les llums blanques. 
• Abans d’iniciar els treballs d’excavació mitjançant retroexcavadora s’haurà: 
- Revisar els frens, d’ajustar els miralls retrovisors, comprovar  la visibilitat 
- Comprovar el clàxon de marxa enrera.  
• En finalitzar la jornada, s’haurà de deixar la màquina a la zona d’estacionament prefixada,  
• baixar el catúfol i recolzar-lo a terra. 
• Abans de sortir del lloc de conducció s’ha de tenir present : 
- Posar el fre d’estacionament. 
- Posar en punt mort els diferents comandaments. 
- Si l’estacionament és perllongat (més d’una jornada), es desconnectarà la bateria. 
- Treure la clau de contacte. 
- Tancar la cabina i tots els punts d’accés a la màquina. 
• S’ha de tenir la precaució de no deixar mai en el cas d’estacionament, ni en cas de curts períodes, el motor en marxa ni 

la cullera aixecada. 
 

SERRA CIRCULAR 

• S’haurà de disposar d’un gabinet divisor separat- tres mil·límetres del disc de la serra. 
• S’ha d’instal·lar un caperutxó a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat per realitzar el tall. 
• S’ha de tancar completament el disc de la serra que es troba per sota de la taula del tall, mitjançant un resguard, es 

deixarà només una sortida per les llimadures. 
• S’ha de situar un interruptor de parada i marxa, a la mateixa serra circular.  
• Es vetllarà en tot moment que les dents de la serra circular es trobin convenientment entrescades. 
• En el cas que s’observi que les dents de la serra circular s’hagin esmussats en aquests moment no presentin la forma de 

entrescat corresponent s’haurà de canviar el disc, s’ha de rebutjar-lo, el disc. 
• S’haurà de complir a cada moment el  RD 1435/1992, del 27 de novembre, pel qual  es dictaminen les disposicions 

d’aplicació en seguretat i condicions de salut sobre maquinària.  
 

ARMADURES 

• S’ha d’establir una zona d´aplec d’armadures ja treballades. 
• L’eslingat de les armadures per a l’elevació i el transport es realitzarà amb eslinges que garantissin l’estabilitat de la 

peça en la seva manipulació. 
• S’han d’acotar i senyalitzar els camins de transport de les armadures fins al tall d’obra. 
• En el cas de la fabricació d’armadures en la mateixa obra, s’haurà de preveure una zona d’ubicació propera als accessos 

de l’obra. 
• L’organització del taller ferralla es realitzarà tenint en compte que la manipulació dels ferros s’haurà de fer seguint la 

màxima directriu, és a dir, es col·locarà primerament el magatzem de ferros no treballats, a continuació la cisalla, la 
plegadora i finalment el taller de muntatge de cèrcols  i graelles. 

• En acabar la jornada es realitzarà una neteja de retalls de ferro, deixant el tall d’obra net i endreçat. 
• Qualsevol màquina elèctrica, del taller ferralla, portarà la seva presa de terra. 
• Tota la instal·lació elèctrica del taller es trobarà centralitzada en un quadre de zona on es trobaran els corresponents 

diferencials i magnetotèrmics. 
• Quan s’utilitzi la soldadura elèctrica es procurarà que la massa estigui a prop del lloc on s’estigui realitzant la soldadura. 
• El grup convertidor de l’equip de l’instal·lació de la soldadura haurà d’estar convenientment aïllat de les seves parts 

actives. 
• En cas que s’utilitzés el bufador per als talls de metalls, s’haurà de tenir present la normativa d’oxitallada.  
 

GRUES I APARELLS ELEVADORS 

• En el  cas de l’elevació i transport dels ferros corrugats, mitjançant grua, s’haurà de vetllar per à que es faci un 
correcte eslingat. 

• L’eslinga ha de tenir un coeficient de seguretat, com a mínim, de 4. 
• S’haurà d’eslingar la càrrega amb una eslinga, com a mínim, de dos braços. 
• Mai s’ha de forçar, les eslinges per sobre de la seva capacitat d’elevació i si es detectés deformacions  o trencaments de 

qualsevol dels seus fils cal desfer-se d’aquesta. 
• Els ganxos de l’eslinga hauran de disposar de la seva corresponent balda de seguretat. 
• En el cas de  les eslinges metàl·liques, s’haurà de considerar la correcta situació i dimensió dels seus corresponents 

dispositius. 
• El ganxo de la grua haurà de disposar de la seva corresponent balda de seguretat. 
• La càrrega sospesa s’haurà de guiar amb sirgues per evitar moviments perillosos. 
• Alhora s’ha de tenir present respecte als aparells elevadors, que compleixin tot el que queda contemplat a la nostra 

legislació vigent : 
- RD 2291/1985 del 8 de novembre, per el qual s’aprova el Reglament d’Aparells d’elevació i   la seva Manutenció. 
- Ordre del 28 de juny de 1988 per la qual s’aprova l’Instrucció Tècnica complementària MIE-AEM2 del Reglament d’Aparells 

d’Elevació i Manutenció en referència a grues desmuntables per a l’obra. 
- RD 2370/1996, del 18 de novembre, per el qual s’aprova l’Instrucció tècnica complementària MIE-AEM 4 del Reglament 

d’Aparells d’Elevació i Manutenció en referència a grues mòbils autopropulsades emprades. 
 

PASSAREL·LES 

• L’amplada de la passarel·la no ha de ser mai inferior a 60 cm. 
• Quan l’alçada d’ubicació de la passarel.la estigui a 2 o més metres d’alçada, s’haurà de disposar de barana de seguretat 

(passamans, llistó intermedi i entornpeu). 
• El terra de recolzament de la passarel.la ha de tenir la resistència adequada i mai serà relliscós. 
• Les passarel·les es mantindran sempre lliures d’obstacles. 
• Les passarel·les hauran de disposar d’un pis perfectament lligat. 
• S’ha de disposar d’accessos fàcils i segurs. 
• S’han d’instal·lar de forma que es pugui evitar la caiguda per basculament o lliscada. 
 

GRUETA O CABRESTANT MECÀNIC “MAQUINILLO” 

• En la col·locació de la Grueta “maquinillo” a la coberta caldrà garantir la seva estabilitat, per aquest motiu, en la 
realització del forjat es col·locaran uns ferros d’espera per amarrar les potes estabilitzades de la Grueta  “maquinillo”. 

• L’alimentació elèctrica del “maquinillo” es realitza a través del quadre de zona, que ha de tenir  la seva protecció 
diferencial i magnetotèrmica. 

• El “maquinillo” que cal instal·lar a l’obra haurà d’anar dotat de dispositiu limitador de recorregut de la càrrega en marxa 
ascendent, comprovant-se  la seva efectivitat després del muntatge. 

• El “maquinillo” a instal·lar a l’obra haurà d’estar dotat de ganxo amb balda de seguretat. 
• El “maquinillo” a instal·lar a l’obra haurà d’estar dotat de carcassa protectora de la maquinària amb tanca efectiva per a 

l’accés a les parts mòbils internes. 
• S’ha de col·locar a una zona ben visible, sobre de la carcassa, la placa de característiques de la Grueta  tot  ressaltant 

la càrrega màxima que es pot elevar. 
• S’ha de comprovar, abans d’iniciar els treballs, que el ganxo d’elevació arribi a la cota de la rasant de subministrament de 

material i en aquesta posició encara hi quedin tres espires, com a mínim, enrotllades en el cabrestant. 
• S’ha de garantir el correcte ancoratge de  l’extrem del cable al cabrestant perquè quedi subjecte en cas de falsa 

maniobra.  
• S’ha de considerar que la secció del cable d’elevació sigui d’unes condicions  que suporti la càrrega de trencament : 

càrrega d’elevació x coeficient de seguretat (4). 
• L’altre extrem del cable anirà subjecte a la bola del ganxo, es realitzarà de manera que el llaç estigui format pels 

corresponents sistemes de subjecció que calguin i es  trobin convenientment instal·lats, que garanteixin la subjecció del 
cable a la bola del ganxo. 
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• L’operari haurà d’emprar casc de seguretat, granota de treball, guants de cuir i lona (tipus americà), botes de cuir de 
seguretat i cinturó de seguretat que en tot moment es trobarà  subjecte, convenientment, a un ancoratge independent del 
“maquinillo”. 

• La zona on es subministri el material per ésser hissat serà senyalitzada amb la placa d’advertència de càrrega suspesa.  
• En l’operació de manteniment de “maquinillo”, s’haurà de desconnectar aquest  de l’alimentació elèctrica. 
 

CARRETÓ ELEVADOR 

• Abans d’iniciar la jornada el conductor ha de realitzar una inspecció del carretó. 
• Posat que es detectés qualsevol deficiència s’haurà de comunicar al servei de manteniment i deixar el carretó fora de 

servei. 
• Abans del transport de la càrrega s’ha de revisar que la càrrega estigui convenientment paletitzada, fleixada i ubicada 

correctament. 
• Al procés de conducció del carretó s’hauran de  considerar els següents punts : 
- no  s’ha de permetre que pugi cap persona al carretó. 
- s’ha de mirar en la direcció d’avançament  i mantenir la vista en el camí  que s’ha de recórrer. 
- s’ha de disminuir la velocitat a  encreuaments i llocs amb poca visibilitat. 
- s’ha de cerciorar amb  l’encarregat de l’obra dels camins aptes pel trànsit del carretó. 
- s’ha de transportar únicament càrregues preparades correctament (càrregues paletitzades). 
- no  s’han de transportar càrregues que superin la capacitat  nominal. 
- no  es pot circular per sobre dels 20 Km/h en espais exteriors i 10 Km/h en  interiors. 
- s’ha de circular pels camins dissenyats amb aquesta finalitat, mantenint una distància prudencial amb  altres vehicles que 

el precedeixin tot evitant avançaments. 
- s’han d’evitar parades i arrencades  brusques i viratges ràpids. 
- s’ha d’assegurar de no topar amb sostres, conductes, etc. a causa de les dimensions del carretó amb la càrrega que es 

transporta. 
- quan es circuli en buit, s’ha de situar la forquilla baixada. 
- sempre s’ha de traslladar la càrrega horitzontalment amb la forquilla situada a 15 cm de terra. 
- en  moviment,  s’ha d’emprar el llum llampegant i en cas de marxa enrera el senyal sonor intermitent. 
• En cas de transport fora de l’obra, el carretó ha d’estar convenientment matriculat i amb les assegurances 

reglamentàries. 
• Quan el conductor abandoni el seu carretó s’ha d’assegurar que les palanques estiguin en punt mort, el motor  estigui 

parat, els frens posats i la clau de contacte treta. Si el carretó es troba  en  un pendent, es calçaran les rodes; 
tanmateix la forquilla s’ha de deixar en la posició més baixa. 

• Esdevé  obligatòria la instal·lació al carretó d’un pòrtic antiimpactes i antibolcades. 
• La part superior del carretó ha de disposar d’un sostre protector contraimpactes i contra les inclemències del temps.  
 

TORO,  “TRANSPALET“ MANUAL : CARRETÓ MANUAL 

• Abans d’aixecar una càrrega s’hauran de realitzar les següents comprovacions : 
- Comprovar que el pes de la càrrega que s’ha d’aixecar és l’adient per a la capacitat de càrrega del toro. 
- Assegurar-se de què el palet o plataforma és l’adient per a la càrrega que ha de suportar i que aquesta  estigui en bon 

estat. 
- Assegurar-se de què les càrregues estiguin perfectament fleixades i equilibrades. 
- Comprovar que la longitud del palet o plataforma és major que la longitud de les forquilles. 
- Introduir les forquilles per la part més estreta del palet fins  al fons per sota de les càrregues, tot assegurant-se de 

que les dues forquilles estan convenientment tancades sota el palet. 
• Al procés de la conducció i circulació del toro s’haurà de considerar els següents punts : 
- Conduir el toro tirant de l’empunyadura, havent situat  el governall la palanca de comandament en posició neutra. 
- Mirar en la direcció de la marxa i conservar sempre una bona visibilitat del recorregut. 
- Si s’ha de retrocedir inevitablement, s’ha de comprovar que no  hi hagi cap obstacle al seu camí que pugui provocar 

qualsevol incident. 
- Supervisar la càrrega, sobretot als girs i particularment si  aquesta és molt voluminosa, controlant la  seva estabilitat. 
- No utilitzar el toro en superfícies humides, lliscants o desiguals. 

- No manipular el toro amb les mans o el calçat humits o amb greix. 
- S’han de respectar els itineraris preestablerts. 
- Posat que s’hagi de baixar un petit pendent, només es farà si es disposa de frens situant-se l’operari al darrera de la 

càrrega, la pendent màxima recomanada serà del 5%. 
• Quan s’hagi de realitzar treballs de càrrega i descàrrega sobre una plataforma o sobre el muntacàrregues s’hauran de 

prendre les següents precaucions : 
- S’ha de comprovar que la capacitat de la plataforma o muntacàrregues pugui  suportar el pes del palet i  del toro. 
- S’ha de maniobrar el palet de manera que l’operari mai trepitgi la plataforma. 
• No s’haurà de parar el toro, s’hauran de  prendre les precaucions  necessàries perquè no es dificulti la circulació. 
• En finalitzar la jornada laboral o la utilització del toro, s’haurà de deixar el mateix a un lloc previst d’estacionament i 

amb  el fre posat. 
• Abans d’efectuar la maniobra de descens de la càrrega s’ha de posar atenció  al voltant per tal que no hi hagi res que 

pugui fer malbé o desestabilitzar la càrrega en ser aquesta dipositada al terra. 
• També s’ha de  comprovar que no hi hagi  ningú a les proximitats que pugui quedar atrapat pel palet a les operacions de 

descens de la mateixa. 
• Si l’operari en la manipulació del toro observés qualsevol anomalia ho haurà de comunicar al servei de manteniment i 

deixar-lo fora de servei. 
 

BASTIDES AMB ELEMENTS PREFABRICATS SISTEMA MODULAR. 

Muntatge: 

• Les bastides hauran de ser muntades sota la supervisió d’una persona competent, si és possible un aparellador o 
arquitecte tècnic. 

• Les bastides s’hauran de muntar sempre sobre una fundació preparada adequadament.  
• Posat que la bastida s’hagi de recolzar sobre el terreny; aquest serà pla i compacte, i si aquest no ho fos, es recolzarà 

la bastida sobre taula o jaç de taulons i es trobarà clavetejat en la base de recolzament de la bastida, és prohibit de 
recolzar-se sobre materials fràgils com ara maons, revoltons, etc. 

• Si la bastida s’ha de recolzar sobre marquesines, balcons, voladissos, patis interiors, teulades, etc. s’haurà de consultar 
al Director Tècnic de l’Obra amb la finalitat que aquest verifiqui la necessitat de reforçar o no aquestes zones de 
recolzament. 

• Les estructures metàl·liques en general requereixen càlculs exactes i precises regles de muntatge. Aquest aspecte també 
s’haurà de tenir present en el cas de les bastides tubulars. 

• En conseqüència, s’haurà de disposar en l’obra dels plànols de muntatge dels diferents elements mentre es munta la 
bastida amb indicació dels amarratges corresponents. 

• Posat que, una línia elèctrica de Alta Tensió es trobés  prop de la bastida i hi hagi la possibilitat de contacte directe en 
la manipulació dels elements prefabricats quan es realitzen el muntatge o es pugui entrar en la zona de influència de la 
línia elèctrica, es pendran les següents mesures: 

- Es sol·licitarà per escrit a la Companyia subministradora  que es procedeixi a la descàrrega de la línia, el seu desviament 
o en cas necessari a la seva elevació. 

- Posat que no es pugui realitzar l’aspecte anterior, s’establiran unes distàncies mínimes de seguretat, mesurades des del 
punt més proper amb tensió a la bastida. 

 
Les distàncies anteriorment citades segons informació de AMYS de UNESA seran: 
- 3 metres per a tensió < 66.000 Volts 
- 5 metres per a tensió > 66.000 Volts 
• Posat que  hi hagi una línia elèctrica de Baixa Tensió: 
- Es  sol·licitarà mitjançant escrit a la companyia subministradora el desviament de la línia elèctrica. 
- posat que no se pugui realitzar l’apartat anterior, es col·locaran unes beines aïllants sobre els conductors i caperutxes 

aïllants sobre els aïlladors.  

Ús: 

• Les bastides s’hauran de revisar en iniciar la jornada laboral, així com després de qualsevol inclemència del temps  
especialment de fortes ràfegues de vent. 

• Els principals punts que s’han d’inspeccionar són: 
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- L’alineació i verticalitat dels muntants. 
- L’horitzontalitat dels travessers.     
- L’adequació dels elements de travada horitzontal i vertical. 
- L’estat dels ancoratges de la façana. 
- El correcte acoblament dels marcs amb els seus passadors. 
- La correcta disposició i  adequació de la plataforma de treball a l’estructura de la bastida. 
- La correcta disposició i adequació de la barana de seguretat, passamans, barra intermitja i sòcol. 
- La correcta disposició dels  accessos. 
• S’hauran de col·locar cartells d’advertència en qualsevol lloc on la bastida estigui inacabada o sigui necessari l’advertència 

de qualsevol altre risc. 
• En l’ús de la bastida s’ha de tenir present  que no es pot fer cap modificació sense l’autorització del tècnic autor del 

projecte de muntatge. 
• En la utilització de petits aparells elèctrics es procurarà que estiguin equipats amb doble aïllament i els portàtils de llum 

estiguin alimentats a 24 Voltis. 
• En tot moment s’haurà de procurar que les plataformes de treball estiguin netes i endreçades. És convenient disposar 

d’un calaix on es posin les eines necessàries durant la jornada evitant així que es deixin en la plataforma amb el 
consegüent risc que aquest fet comporta. 

Desmuntatge: 

• El desmuntatge d’una bastida s’ha de realitzar en l’ordre invers al  muntatge i en presència d’un tècnic competent. 
• És prohibit totalment que es llancin des de dalt els elements de la bastida els quals s’hauran de baixar mitjançant els 

mecanismes de elevació o descens previstos i alhora convenientment subjectes. Les peces petites es baixaran amb una 
galleda o pastera convenientment lligades. 

• Els elements que composen l’estructura de la bastida s’hauran de recollir i enretirar quan abans millor i col·locar-los en 
el magatzem tan ràpid com sigui possible. 

• És prohibit, en el muntatge, ús i desmuntatge, que els operaris passin de d’un lloc a un altre de la bastida  saltant, 
gronxant-se, trepant o lliscant per l’estructura. 

• Posat que hi hagués a la proximitat una línia elèctrica d’Alta Tensió o de Baixa Tensió, es procedirà de la mateixa manera 
que es va realitzar el muntatge. 

Emmagatzemant : 

• Els elements de la bastida cal emmagatzemar-los en lloc protegit de les inclemències del temps. Abans de la seva 
classificació i emmagatzemant s’haurà de revisar-los, netejar-los fins i tot pintar-los si calgués. 

• S’ha de tenir present que una empresa ben organitzada es aquella que té un magatzem i un taller mecànic que 
subministren sense retards a les obres la maquinària, els estris i eines que es necessiten en condicions òptimes per a la 
seva immediata utilització. 

 

BASTIDES DE CAVALLETS. 

• No es podran emprar en alçades superiors als 6 metres. 
• Per a alçades superiors a 3 metres aniran travats amb un tornapunta. 
• La separació entre punts de recolzament no haurà de ser superior en cap cas als 3,5 metres. 
• En cas que alçada de caiguda sigui superior als 2 metres s’haurà de disposar de la barana perimetral. 
• L’amplada mínima de la plataforma de treball esdevé de 60 cm. 
• El conjunt haurà de ser estable i resistent. 
 

MÀQUINA DE TREPAR. 

• En la manipulació de la màquina de trepar, per tal d’evitar lesions als ulls els operaris deuran emprar ulleres antiimpactes 
• En les operacions de tall de material ceràmic amb la màquina de trepar, es deurà mullar les peces abans de tallar-les, i si 

no es pot mullar, donada la generació de pols l’operari deurà emprar mascareta amb filtre mecànic contra la pols. 
• El radi del disc de la màquina de trepar ha d’estar d’acord amb les revolucions del motor elèctric. 
 

FORMIGONERES PASTERES 

• Es disposaran en llocs assenyalats amb aquesta finalitat, parant esment en ubicar-les a una distància superior als 3 
metres de la vorera de qualsevol excavació per evitar així el risc de caiguda a diferents nivells.  Si es col·loca dintre de 
l’àrea d’influència de gir  de la grua torre es disposarà d’ un cobert per protegir la caiguda d’objectes. 

• Abans de la instal·lació de la formigonera pastera es procurarà preparar el terreny donant-li un cert vessament. 
• La zona d’ubicació anirà senyalitzada mitjançant cordes amb banderetes, un senyal de perill i un rètol amb  la llegenda  “ 

ÉS PROHIBIT D’UTILITZAR LA MÀQUINA A LES PERSONES NO AUTORITZADES”. 
• Hi haurà un camí d’accés fix a la formigonera pastera per a la traginadora de trabuc o “dumper”, separat del camí dels 

carretons manuals, en prevenció dels riscos de cops o atropellaments. 
• S’establirà un empostissat d’un mínim de dos metres de llargària per a superfície d’estada de l’operador de la 

formigonera pastera, en prevenció dels riscos de caiguda al mateix nivell per lliscament. 
• Les formigoneres pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegits els òrgans de transmissió (corretges, 

corones, engranatges, etc.) per evitar el risc d’atrapament. 
• Haurà de tenir fre de basculament al bombo per evitar els sobreesforços i els riscos per moviments descontrolats. 
• L’alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria mitjançant el quadre de zona. 
• La carcassa i la resta de  parts metàl·liques de la formigonera pastera hauran d’estar connectades a  terra. 
• La botonera de la cabina haurà de ser estanca i tenir accés directe. 
• El quadre de zona haurà de disposar de protecció diferencial i magnetotèrmica. 
• Les operacions de conservació i neteja es realitzaran prèvia desconnexió  de la xarxa elèctrica. 
• Posat que la formigonera pastera  es canviï, a través de la balda de la grua s’haurà de realitzar mitjançant la utilització 

d’un balancí que la sospesi per quatre punts. 
• Si el subministrament del morter es realitza mitjançant el bombeig s’hauran d’ancorar els conductes per  evitar moviments 

que puguin malmetre les conduccions, així com  per  netejar els conductes una cop finalitzat  el procés de bombeig, de 
cada jornada. 

 

PISTOLA FIXA-CLAUS 

• El personal dedicat a l’ús de la pistola fixa-claus, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina, per tal d’evitar accidents 
per inexperiència. 

• En cap cas s’ha de disparar sobre superfícies irregulars, donat que es pot perdre el control de la pistola i patir 
accidents. 

• En cap cas s’ha d’intentar realitzar trets inclinats, donat que es pot perdre el control de la pistola i patir accidents. 
• Abans de disparar, asseguri’s de que no hi ha ningú a l’altra banda de l’objecte on dispara. 
• Abans de disparar s’ha de comprovar que el protector és a la posició correcta. 
• No s’ha d’intentar realitzar trets prop de les arestes. 
• No s’ha de disparar recolzat sobre objectes inestables. 
• L’operari que empri la pistola fixa-claus ha d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de 

treball, botes de cuir de seguretat, auriculars, ulleres antiimpactes i cinturó de seguretat si els calgués.  
 

PERFORADORA PORTÀTIL 

• El personal dedicat a l’ús de la perforadora portàtil, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina, per tal d’evitar els 
accidents per inexperiència. 

• S’ha de comprovar que a l’aparell no li manqui cap de les peces de la seva carcassa de protecció; en cas de deficiència no 
s’ha d’utilitzar fins que estigui completament restituïda. 

• Abans de la seva utilització, s’ha de comprovar el bon estat del cable i de la clavilla de connexió, posat que s’observés 
alguna mena de deficiència, s’ha de tornar la màquina perquè sigui reparada. 

• S’han d’evitar els rescalfaments del motor i les broques. 
• No s’ha d’intentar realitzar forats inclinats, pot trencar la broca i produir lesions. 
• No intenti engrandir el forat oscil·lant al voltant de la broca, pot trencar-se la broca i produir serioses lesions. 
• No intenti realitzar un forat d’una sola maniobra: primer marqui el punt a foradar amb un punxó, després apliqui la broca i 

embroqui-la. 
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• La connexió i el subministrament elèctric a les perforadores portàtils es realitzarà mitjançant una mànega contra la 
humitat a partir del quadre de planta, dotat de les corresponents proteccions.  

• És prohibit expressament de  dipositar al sòl o deixar abandonada la perforadora portàtil mentre està connectada a la 
xarxa elèctrica. 

 

ESMOLADORES ANGULARS 

• S’ha d’informar al treballador dels riscos que té aquesta màquina i la forma de prevenir-los. 
• S’ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en perfectes condicions, emmagatzemant-lo en llocs secs lliures de cops i 

atenent a les indicacions del fabricant. 
• Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina. 
• No es pot  sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola. 
• S’haurà  d’utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i les característiques de la màquina. 
• No s’haurà de sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació de una pressió excessiva. Els 

resultats poden ser nefastos: trencament del disc, sobrescalfament, pèrdua de velocitat i de rendiment, rebuig de la peça 
o reacció de la màquina, pèrdua d’equilibri, etc. 

• Posat que es treballi sobre peces de petita mida o en equilibri inestable, s’haurà d’assegurar la peça, de manera que no 
sofreixi moviments imprevistos durant l’operació. 

• S’ha de parar la màquina totalment abans de posar-la, en prevenció dels possibles desperfectes al disc o moviments 
incontrolats de la mateixa. La situació ideal és disposar de suports especials propers al lloc de treball. 

• En desenvolupar treballs amb risc de caiguda des d’alçada,  cal assegurar sempre la postura de treball, ja que, en cas 
que es perdés l’equilibri per reacció incontrolada de la màquina, els efectes es poden arribar a multiplicar. 

• No s’ha d’utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per sobre del nivell de les espatlles, ja que, en cas 
que es perdés el control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats superiors. 

• En funció del  treball a realitzar, s’haurà d’utilitzar una empunyadura adaptables laterals o de pont. 
• En casos d’utilització de plats de lijar, s’haurà d’instal·lar en la empunyadura lateral la protecció corresponent per a la 

mà. 
• Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, que permeten, a més de fixar 

convenientment la peça, graduar la profunditat o inclinació del tall. 
• S’hi troben també guies acoblables a la màquina que permeten, de manera portàtil, executar treballs d’aquest tipus, 

obtenint resultats precisos i evitant perillosos esforços laterals del disc; en molts d’aquests casos serà necessari 
ajudar-se amb un regle que ens defineixi netament la trajectòria. 

• Si s’executen treballs repetitius i en sec, esdevé convenient utilitzar un protector amb una connexió per a la captació de 
la pols. Aquesta solució no podrà ser factible si els treballs impliquen continus i importants desplaçaments o el medi de 
treball és complex. 

• En llocs de treball contigus, es convenient disposar de pantalles absorbents com a protecció abans de la projecció de 
partícules i com a aïllants de les tasques en relació al soroll. 

• L’operari que realitzi aquest treball haurà d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de 
treball, botes de seguretat de cuir, mascareta antipols si n’hi ha, un sistema eficaç d’aspiració de la pols, ulleres 
antiimpactes i protector auditiu si el nivell del soroll així ho requereix . 

 

SOLDADURA ELÈCTRICA  

• Els soldadors hauran d’emprar a cada moment casc de seguretat, pantalla de soldador, guants de cuir, granota de treball, 
maniguets de cuir, davantal de cuir, polaines de cuir i botes de seguretat de cuir, als casos que sigui necessari també 
hauran d’emprar el cinturó de seguretat anticaiguda. 

• La pantalla de soldadura haurà de disposar del vidre inactínic adequat a la intensitat de treball de l’elèctrode. 
• No es pot  picar el cordó de la soldadura sense protecció ocular, els resquills de cascareta despreses poden produir 

greus lesions als ulls. 
• No es pot mirar directament a l’arc voltaic sense la corresponent protecció ocular. 
• No es poden tocar les peces acabades de soldar donat que poden estar a temperatura elevada. 
• S’ha de soldar en un lloc ben ventilat, evitant així, intoxicacions i asfixies. 
• Abans de començar la soldadura s’ha de comprovar que no hi hagi cap persona a la vertical del seu treball. 

• S’ha d’emprar la guindola de soldador adaptada, amb barana de seguretat a tot el seu perímetre, i pis format per taulons 
llisos de 2,5 cm de gruix que formin una plataforma de treball de com a mínim 60x60 

• No s’ha de  deixar la pinça damunt del sobre ni sobre el perfil a soldar, s’haurà de dipositar sobre un portapinces. 
• S’ha d’instal·lar el cableajat del grup de manera que s’evitin ensopegades i caigudes. 
• No es pot utilitzar el grup sense que porti instal·lat el protector de clemes. 
• S’haurà de comprovar que el grup estigui connectat correctament a terra abans de començar els treballs. 
• Posat que hi hagi pauses perllongades  s’haurà de desconnectar el grup de soldadura. 
• S’ha de  comprovar que les connexions de les mànegues siguin totalment estancs a la intempèrie. 
• Abans de començar els treballs caldrà comprovar que es trobin ben instal·lades les pinces portaelectrodes i els borns de 

connexió. 
• Posat que hi hagi inclemència del temps s’han de suspendre els treballs de soldadura. 
• S’ ha de col·locar al lloc de la soldadura un extintor contraincendis. 
 

COLISSA ELÈCTRICA 

• Comprovi que a l’aparell no li manca alguna de les peces constituents de la seva carcassa de protecció. En cas de 
deficiència, no utilitzi l’aparell fins que estigui contrarestada la mancança. 

• Comprovi l’estat del cable i de la clavilla de connexió; rebutgi l’aparell si presenta repèls que deixin al descoberts fils de 
coure o si té empalmaments rudimentaris coberts amb cinta aïllant. 

• Triï sempre el disc adequat pel material a regatar. Consideri que hi ha un disc per a cada feina; no els intercanviï, en el 
millor dels casos, els espatllarà sense obtenir bons resultats i correrà riscos innecessaris. 

• No intenti “regatar” a zones poc accessibles ni en posició inclinada de costat; el disc podria trencar-se i produir-li 
lesions. 

• No intenti reparar les regatadores ni les desmunti. Lliuri-les a un especialista per a la seva reparació. 
• No colpegi amb el disc alhora que talla, això no accelerarà la velocitat de tall. El disc pot trencar-se i produir-li lesions. 
• Eviti rescalfar els discos, podria ser l’origen d’accidents. 
• Substitueixi immediatament els discos gastats o esquerdats. 
• Eviti dipositar la regatadora, encara en moviment, directament a terra, és una posició insegura. 
• No desmunti mai la protecció normalitzada de disc ni talli sense ella. 
• Desconnecti la regatadora de la xarxa elèctrica abans d’iniciar les manipulacions de canvi de disc. 
• Mulli la zona a tallar prèviament, reduirà la formació de pols.  
• Utilitzi sempre la màscara amb filtre mecànic antipols, evitarà lesions pulmonars. 
• El personal que manipuli la regatadora haurà d’emprar casc de seguretat, ulleres antiimpactes, protectors auditius, 

màscara antipols, guants de lona i cuir (tipus americà) i granota de treball. 
 

BASTIDES PENJADES. 

• S’ha d’efectuar, abans de la seva utilització, el reconeixement i proves, amb la bastida propera a terra i amb la 
corresponent càrrega  humana  i de materials al quals ha de sotmetre’s. 

• Es donaran instruccions especials als obrers per a què no passin ni surtin de la bastida, mentre no quedi assegurada la 
immobilitat d’aquesta respecte del mur en sentit horitzontal. 

• Es vetllarà freqüentment pels ancoratges o contrapesos dels pescants, i de la resta de components de la bastida. 
• Els pescants hauran de ser metàl·lics; és prohibit la realització del mateix mitjançant taulons enbridats. 
• Les bastides penjades aniran provistes de barana resistent junt al mur, de 0,70 metres i en els altres tres costats seran 

de 0,9 metres. Els fronts i els extrems aniran provistos de sòcols. 
• La plataforma de la bastida haurà de tenir com a mínim 60 cm. d’amplària. 
• La distància entre el parament i la bastida serà  inferior a 45 cm. 
• S’haurà de mantenir l’horitzontalitat de la bastida. 
• Qualsevol bastida penjada junt a l'aparell d’hissat haurà de disposar d’un mecanisme anticaiguda. 
 



estudi de seguretat i salut 
memòria edificació 93/93 

INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I  BENESTAR: 

S’ha de  preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar, preveient la presa provisional 
d’aigua i electricitat i l’evacuació d’aigües fecals. 
Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l’obra, considerant  l’evolució d’aquests en el 
temps, i tenint en compte que s’han de cobrir les següents necessitats : canvi de roba, higiene personal i necessitats 
fisiològiques. 
 
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar poden ser : 

• mòduls prefabricats, o 
• construïdes a l’obra. 
  
Als dos casos, s’han de tenir en compte els següents paràmetres : 

• vestuaris amb una superfície de 2 m2 per treballador, alçada mínima de 2,30 m. I estaran equipats amb seients i casellers 
individuals. 

• lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotació mínima d’un lavabo per cada 10 treballadors. 
• dutxes, igual  que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotació mínima d’una dutxa per cada 10 

treballadors. 
• inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotació mínima serà de : un inodor per  cada 

25 treballadors i un inodor per cada 15 treballadores.  Les dimensions mínimes dels mateixos seran de 1 x 1,20 m. i de 
2,30 m. d’alçada. 

• menjador que haurà de disposar d’un escalfaplats, pica, galleda de  la brossa, ventilació, calefacció i il·luminació. 
  
Els mòduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor), i mòduls de vestuari, acoblant-se 
els mòduls de manera que pugui haver accés directe d’un mòdul a l’altre. 
 
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar construïdes a l’obra, si el solar ho permet s’han de construir a prop de l’accés, perquè 
el treballador es pugui canviar abans d’incorporar-se al treball. 
 
En obres entre mitjaneres, a zona urbana, atesa l’escassetat d’espai s’ha de preveure en principi una zona per a la ubicació 
de les instal·lacions i una vegada, degut a la dinàmica de l’obra, es disposa d’espai en l’interior de l’edifici que s’està 
construint, s’hauran de construir les Instal·lacions d’Higiene i Benestar seguint els paràmetres anteriorment assenyalats. 
S’aconsella que aquestes instal·lacions es trobin, també, a prop de les vies d’accés. 
 
Independentment d’aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de la obra que han de complir a cada moment 
la idoneïtat en relació a la il·luminació, la climatització segons la temporada. 
 
Respecte al personal d’oficina s’ha de considerar, també, la instal·lació de lavabos i inodors. 
 
S’ha de  preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinària i equips de protecció personal  i col·lectiva. 
S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d’oficina i d’obra, si l’obra ho permet.  
S’han  de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren material i maquinària a l’obra, i en el posat que 
estiguin estacionats limitant la circulació viària, s’haurà de demanar permís municipal. Es senyalitzarà la prohibició 
d’estacionament de vehicles aliens a l’obra, i si calgués, s’ha de limitar la zona amb tanques per vianants, convenientment 
senyalitzades mitjançant balises destellants durant la nit.  
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PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT. PART I 

 
 
En la redacció d'aquest estudi s'ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat relacionada en la segona part 
d'aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, 
de 24 d'octubre, segons el qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. 
 
Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execució d'obra o, en el seu cas, del projecte d'obra, és 
coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures preventives adequades als riscos que comporti la realització de 
l'obra. 
 
A tals efectes, el pressupost de l'estudi de seguretat i salut ha d'anar incorporat al pressupost general de l'obra com un 
capítol més del mateix. 
 
No s'inclouen en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la correcta execució dels treballs, 
conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats d'organismes 
especialitzats. 
 
Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut podran ser modificades o 
substituïdes per alternatives proposades pel contractista en el pla de seguretat i salut a que es refereix l'article 7 de RD, 
prèvia justificació tècnica convenientment motivada, sempre que no suposi disminució de l'import total, ni  dels nivells de 
protecció continguts en l'estudi. 
 
Segons el RD, el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori un estudi de seguretat i salut en 
els projectes d'obres, quan en l'elaboració del projecte d'obra intervinguin diversos projectistes, el promotor designarà un 
coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració del projecte d'obra. 
 
La designació dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats. 
 
Visat de projectes (Art. 17 del RD 1627/97) 
La inclusió en el projecte d'execució d'obra de l'estudi bàsic serà requisit necessari per al visat per part del Col·legi 
professional, per a l'expedició de la llicencia municipal i d'altres autoritzacions i tràmits per part de les Administracions 
publiques. 
 
En la tramitació per a l'aprovació dels projectes d'obres de les Administracions publiques es farà declaració expressa en 
l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent de la inclusió de l'estudi de seguretat i salut, o en el seu cas, de 
l'estudi bàsic. 
 
Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97) 
En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi bàsic, cada contractista elaborarà un pla de 
seguretat i salut en el treball en el que s'analitzen, estudien, desenvolupen i complementen les previsions contingudes en 
l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla s'inclouran les propostes de 
mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podrà implicar 
disminució dels nivells de protecció previstos en l'estudi o estudi bàsic. En el cas de plans de seguretat i salut elaborats en 
aplicació de l'estudi de seguretat i salut les propostes de mesures alternatives de prevenció inclouran la seva valoració 
econòmica, que no podrà implicar disminució de l'import total, d'acord amb el segon paràgraf de l'apartat 4 de l'article 5 del 
RD. 
 
Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms, el promotor, abans de 
l'inici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta circumstancia, designarà un coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l'execució de l'obra. 
 
La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte d'obra i durant l'execució de 
l'obra podrà recaure en la mateixa persona. 
 
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut 
durant l'execució de l'obra. 

 
En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe del coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà per a la seva aprovació a l'Administració publica que hagi adjudicat 
l'obra. 
 
Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li atribueixen en els paràgrafs anteriors seran 
assumides per la direcció facultativa. 
Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la direcció facultativa. 
 
Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als subcontratctistes. 
 
Llibre d'incidències (Art. 13 del RD 1627/97) 
En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, un llibre d'incidències 
que constarà de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitat pel Col·legi Professional al que pertanyi el tècnic que 
hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. En les obres de les Administracions publiques ho facilitarà l'oficina de supervisió 
de projectes o òrgans equivalent. 
 
El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i estarà en poder del coordinador en matèria de seguretat i salut 
durant l'execució de l'obra o, quan no fos necessària la designació de coordinador, en poder de la direcció facultativa. 
 
A Aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els treballadors 
autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses intevintents en 
l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el 
treball de les Administracions publiques competents, que podran fer anotacions en ell, relacionades amb les finalitats que al 
llibre se li reconeixen. 
 
Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, o 
quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, estaran obligats a remetre, en el termini de 
vint-i-quatre hores, una copia a la Inspecció de Treball i Seguretat i Social de la província en què es realitza l'obra. 
 
Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als representants dels treballadors 
d'aquest. 
 
Avís previ (Art. 18 del RD 1627/97) 
En les obres incloses en l'àmbit d'aplicació del present Reial Decret, el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat 
laboral competent abans de l'inici dels treballs. 
L'avís previ es redactarà d'acord al que disposa l'annex III del RD; s'haurà d'exposar en l'obra de forma visible, actualitzant-
se si fos necessari. 
 
Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97) 
L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se  a l'autoritat laboral, i haurà d'incloure el pla de seguretat i salut al 
que es refereix l'article del RD 1627/97.                                 
 
El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i dels tècnics dels 
òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en les Administracions públiques competents.  
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PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT. PART II 

 
PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RELACIÓ AMB LES CARACTERÍSTIQUES, LA UTILITZACIÓ I LA CONSERVACIÓ DE 
LES MÀQUINES, ÚTILS, FERRAMENTES, SISTEMES Y EQUIPS PREVENTIUS: 
 
 
Aspectes generals. 
 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 31 de gener de 1.940 B.O.E. 3 de febrer de 1.940, en vigor capítol 

VII. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL.R.D. 486/1.997 de 14 d'abril de 1997. 
 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL A LA INDÚSTRIA DE LA   CONSTRUCCIÓ.O.M. 20 de Maig de 1.952 B.O.E. 

15 de Juny de 1.958. 
 PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDÚSTRIA DE L'EDIFICACIÓ.Conveni O.I.T. 23 de Juny de 1.937, ratificat el 12 de Juny 

de 1.958. 
 ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA.O.M. 28 d'Agost de 1.970. B.O.E. 5,7,8,9 de Setembre de 

1.970, en vigor capítols VI i XVI. 
 ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 9 de Març de 1.971. B.O.E. 16 de Març de 1.971, en vigor 

parts del títol II. 
 REGLAMENT D'ACTIVITATS MOLESTES, NOCIVES INSALUBRES I PERILLOSES.D.2414/1.961 de 30 de Novembre B.O.E. 7 de 

Desembre de 1.961. 
 ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.O. 12 de Gener de 1998. D.O.G.C. 

2565 de 27 de Gener de 1998. 
 REGULACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS I DESCANS.R.D. 2.001/1.983 de 28 de Juliol B.O.E. 3 

d'Agost de 1.983. 
 ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS DE TREBALL.O.M. 16 de Desembre de 1.987 B.O.E. 29 de Desembre 

de 1.987. 
 LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10 de Novembre de 1995. 
 REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ.R.D. 39/1997 de 17 de Gener de 1997 B.O.E. 31 de Gener de 1997 
 SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1997 de 14 d`abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS CENTRES DE TREBALL.R.D. 486/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 

d'Abril de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES QUE IMPLIQUIN 

RISCOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARS, PELS TREBALLADORS. R.D. 487/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 
1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES AL TREBALL QUE INCLOUEN PANTALLES DE VISUALITZACIÓ.R.D. 
488/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. de 23 d'Abril de 1997. 

 FUNCIONAMENT DE LAS MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT SOCIAL I 
DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. O. de 22 d'Abril de 1997 B.O.E. de 24 d'Abril de 
1997. 

 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB L'EXPOSICIÓ A AGENTS BIOLÒGICS DURANT EL 
TREBALL.R.D. 664/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997. 

 EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL.R.D. 665/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS D'EQUIPS DE 

PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1997 de 30 de maig B.O.E. de 12 de Juny de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS DELS EQUIPS DE TREBALL.R.D. 

1215/1997  de 18 de Juliol B.O.E. de 7 d'Agost de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I LA SALUT DELS TREBALLADORS EN LAS ACTIVITATS 

MINERES.R.D. 1389/1997 de 5 de Setembre B.O.E. de 7 d'Octubre de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.R.D. 1627/1997 de 24 d'Octubre B.O.E. de 25 

d'Octubre de 1997. 
 
 NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.) 

 
Condicions ambientals. 
 IL·LUMINACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL.O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 29 d'Agost de 1.940. 
  

 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS DE L'EXPOSICIÓ AL SOROLL DURANT EL TREBALL.R.D. 
1316/1.989, de 27 d'Octubre B.O.E. 2 de Novembre 1.989. 

 
Incendis 
 NORMA BÀSICA EDIFICACIONS NBE - CPI / 96. R.D. 2177/1.996, de 4 d'Octubre B.O.E. 29 d'Octubre de 1.996. 
 ORDENANCES MUNICIPALS 

 
Instal·lacions elèctriques. 
 REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ. D. 3151/1.968 de 28 de Novembre B.O.E. 27 de Desembre de 1.968. 

Rectificat: B.O.E. 8 de Març de 1.969. 
 REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ.  D. 2413/1.973 de 20 de Setembre B.O.E. 9 d'Octubre de 1.973. 
 INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES. 

 
Maquinària. 
 REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28 d'Octubre de 1.969. Modificacions: B.O.E. 17 de 

Febrer de 1.972 i 13 de Març de 1.972. 
 EGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS. R.D. 2291/1.985 de 8 de Novembre B.O.E. 11 de 

Desembre de 1.985. 
 REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 1.977 B.O.E. 14 de Juny de 1.977. Modificacions 

B.O.E. 7 de Març de     1.981 i 16 de Novembre de 1.981. 
 REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig B.O.E.21 de Juliol de 1.986. Correccions B.O.E. 

4 d'Octubre de 1.986. 
 I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de Desembre de 1.985. B.O.E. 14 de Gener de 1.986. Correcció B.O.E. 11 

de Juny de 1.986 i 12 de Maig 1.988. Actualització: O. 11 d'Octubre de 1.988 B.O.E. 21 de Novembre de 1.988. 
 I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 de Juny de 1.988 B.O.E. 7 de Juliol de 1.988 Modificació 

O. 16 d'Abril de 1.990 B.O.E. 24 d'Abril de 1.990. 
 I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de Maig de 1.989 B.O.E. 9 de Juny de 1.989. 
 I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES DE PROTECCIÓ FETS SERVIR. O. 8 d'Abril de 1.991 B.O.E. 11 

d'Abril de 1.991. 
 
Equips de protecció individual (EPI) 
 COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de 20 

Novembre de 1992 B.O.E. 28 de Desembre de 1992. Modificat per O.M de 16 de Maig de 1994 B.O.E. 1 de Juliol de 1994 y 
per R.D. 159/1995, de 3 de febrer B.O.E. 8 Març de 1995. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS D'EQUIPS DE 
PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de maig de 1997 

 
Senyalitzacions. 
 DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1.997 B.O.E 14 d'abril 

de 1997 
 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 8.3 - IC 

 
Varis. 
 QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost de 1.978. 
 CONVENIS COL·LECTIUS. 

 
Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S. 
 
Utilització d'Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997, del 30/05/1997 B.O.E. nº 140 

de 12/06/1997 
  
PROTECCIÓ DEL CAP  
Casc de seguretat. U.N.E.-E.N.  397: 1995 
  
EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS  
Protecció individual dels ulls: Requisits. U.N.E.-E.N.  166: 1996 
Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura 
 i tècniques relacionades. 

U.N.E.-E.N.  169: 1993 



Estudi bàsic de seguretat i salut 
Plec de condicions particulars I i II 3/3 

Protecció individual dels ulls: Filtres per ultravioletes. U.N.E.-E.N.  170: 1993 
Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos. U.N.E.-E.N.  170: 1993 
  
PROTECCIÓ DE LES OÏDES  
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 
 Part 1: Orelleres. 

U.N.E.-E.N.  352-1: 1994 

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 
 Part 1: Taps. 

U.N.E.-E.N.  352-2: 1994 

Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, 
us,precaucions de treball i manteniment. 

U.N.E.-E.N.  458: 1994 

  
PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES  
Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de seguretat, 
calçat de protecció i calçat de treball d'ús professional 

U.N.E.-E.N.  344: 1993 

Especificacions pel calçat de seguretat d'ús professional. U.N.E.-E.N.  345: 1993 
Especificacions pel calçat de protecció d'ús professional. U.N.E.-E.N.  346: 1993 
Especificacions pel calçat de treball d'ús professional. U.N.E.-E.N.  347: 1993 
 
PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i CINTURONS 
Equips de protecció individual contra caiguda 
d'altures.Dispositiu de descens. 

U.N.E.-E.N.  341: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 
1:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge rígida. 

U.N.E.-E.N.  353-1: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 
2:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge 
flexible. 

U.N.E.-E.N.  353-2: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Elements de subjecció 

U.N.E.-E.N.  354: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Absorbidors de energia. 

U.N.E.-E.N.  355: 1993 

Equips de protecció individual per sostenir en posició de 
treball i prevenció de caigudes d'alçada. Sistemes de subjecció. 

U.N.E.-E.N.  358: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Dispositiu anticaigudes retràctils. 

U.N.E.-E.N.  360: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.Arnesos 
anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  361: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Connectors. 

U.N.E.-E.N.  362: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Sistemes anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  363: 1993 

Equips de protecció individual contra la caiguda 
d'altura.Requisits generals per instruccions d'us i marcat. 

U.N.E.-E.N.  365: 1993 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA 
Equips de protecció respiratòria. Màscares.Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.  81 233: 1991 
E.N.    136: 1989 

Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials. 
Connexions per rosca estàndard. 

U.N.E.  81281-1: 1989  
E.N.    148-1: 1987 

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. 
Connexions per rosca central. 

U.N.E.  81281-2: 1989 
E.N.    148-2: 1987 

Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials. 
Connexions roscades de M45 x 3. 

U.N.E.  81281-3: 1992 
E.N.    148-3: 1992 

Equips de protecció respiratòria.Mascarilles. Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.  81282 : 1991  
E.N.    140: 1989 

Equips de protecció respiratòria.Filtres contra partícules. Requisits, 
assaigs, marcat. 

U.N.E.  81284 : 1992 
E.N.    143: 1990 

Equips de protecció respiratòria.Filtres contra gasos i filtres 
mixtes. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.  81285 : 1992 
E.N.    141: 1990 

Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire fresc provistos 
de màscara, mascarilla o conjunt broquet.Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  138:1995 

Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire comprimit per 
utilitzar-se amb màscara, mascarilla, o adaptador facial tipo 
broquet. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  139:1995 

Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants de 
protecció contra partícules. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  149:1992 

Equips de protecció respiratòria. Mascarilles autofiltrants amb 
vàlvules per protegir dels gasos o  
dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  405:1993 

  
PROTECCIÓ DE LES MANS  
Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part1:  Terminologia i requisits de prestacions. 

U.N.E.-E.N.  374-1:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part2:  Determinació de la 
resistència a la penetració. 

U.N.E.-E.N.  374-2:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part3:  Determinació de la resistència a la 
permeabilitat dels productes químics. 

U.N.E.-E.N.  374-3:1995 

Guants de protecció contra riscos mecànics. U.N.E.-E.N.  388:1995 
Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc). U.N.E.-E.N.  407:1995 
Requisits generals pels guants. U.N.E.-E.N.  420:1995 
Guants de protecció contra les radiacions ionitzants  i la 
contaminació radioactiva. 

U.N.E.-E.N.  421:1995 

Guants i manoples de material aïllant per treballs elèctrics. U.N.E.-E.N.  60903:1995 
  
VESTUARI DE PROTECCIÓ  
Robes de protecció. Requisits generals. U.N.E.-E.N.  340:1994 
Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació del 
comportament dels materials a l'impacte de petites partícules de 
metall fos. 

U.N.E.-E.N.  348:1994 
E.N.    348: 1992 

Robes de protecció. Protecció contra productes químics líquids. 
Requisits de prestacions de les robes que ofereixin una protecció 
química a certes parts del cos. 

U.N.E.-E.N.  467:1995 

Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les tècniques 
connexes. Part1: requisits generals. 

U.N.E.-E.N.  470-1:1995 

Especificacions de robes de protecció contra riscos de quedar 
atrapat per peces de màquines en moviment. 

U.N.E.-E.N.  510:1994 

Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames. Mètode 
d'assaig per a la propagació limitada de la flama. 

U.N.E.-E.N.  532:1996 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudi de seguretat i salut 
Annexos gràfics 



Andamios de fachada 
Perspectiva

1. Barandilla esquinal 
2. Larguero 
3. Diagonal de punto fijo  
4. Rodapie. 
5. Pasador 
6. Plataforma con trampilla 
7. Diagonal con abrazadera 
8. Barandilla 
9. Escalera de aluminio 
10. Marco 
11. Soporte de iniciación 
12. Placa 
13. Plataforma metálica 

Andamios de fachada 
Detalles 

A. PERSPECTIVA. 
1. Placa. 
2. Diagonal. 
3. Larquero. 
4. Barandilla. 
5. Barandilla esquinal. 
6. Marco. 
7. Plataforma. 
8. Plataforma con trampilla. 
9. Rodapie. 
10. Rodapie. 
11. Suplemento barandilla. 
12. Pie de barandilla. 

B. DETALLE. 



Andamios metálicos sobre ruedas 
Perspectiva

1. Suplemento telescópico opcional. 

L = 1 / 5 H cuando H sea menor de 7,5 mts. 

L = 1 / 4 H cuando H sea superior de 7,5 mts. 

OBSERVACIONES: En los castilletes de andamios móviles las ruedas dispondrán de enclavamientos ( 
mordazas o pasadores de fijación ).  

Barandillas de seguridad 
Con tornillo de apriete 1 



Barandillas de seguridad 
Empotrado en forjado 

Barandillas de seguridad 
Con tornillo de apriete 2 

A. Tipo 1. 
B. Tipo 2. 
C. Tipo 3. 



Redes Horizontales 
Con mensula con tornillo de apriete 

Sujetada mediante ménsulas con tornillo de apriete. 

Redes Horizontales 
Detalle 1 

A. MONTAJE DE RED EN ANGULO. 
B. GRÁFICO SUPERFICIE RECEPCIÓN. 
C. DESMONTAJE Y ELEVACIÓN DEL SALVACAIDAS. 
1. Doblar por la diagonal de la red. Cuerda de poliamida d = 12 mm. (Refuerzo). 
2. Piso de trabajo. 
3. Velocidad caída 12 m/s. 



Redes Horizontales 
Detalle 2 

A. ESQUEMA. 
1.  Bastidor metálico. 
2.  Cuerda perimetral poliamida de d = 12 mm. mínimo. 
3.   Red de poliamida de mallero 100 mm. máximo y cuerda d = 4 mm mínimo. 
B. DESPIECE. 
3. Red. 
4.  Tirante red. 
5.   Soporte. 
6.   Brazo abatible.  
C. MÓDULO SALVACAIDAS.
7. Elemento de fijación. 
8. Tornapunta telescópico. 
9. Ménsula. 
10. Red. 
11. Bastidor. 

Redes Horizontales 
Sujeta mediante ganchos al forjado 

HUECO 5,00 x 5,00 m. RED NY/4 L75 
A - Gancho de sujeción colocado cada 0,50 m. para sujeción de red. 
B - Gancho de sujeción colocado a 2 m. para amarre de cinturones de seguridad, 
 durante montaje y retirada de la red. 
C - Cuerda 10 mm. para amarre de red a los ganxos de sujeción de redes. 
D - Paño de red NY/4 L75 dimensionado en función del hueco ( 5 x 5 m.). 
E - Lazo con guardacabos 
F -  Anclajes principales de la red. 



Redes Verticales sujetas mediante mástiles tipo horca 
Colocación con cajetín pasante 

Redes Verticales sujetas mediante mástiles tipo horca 
Detalles Suspensión y cosido 

A. SUSPENSIÓN DE REDES DESDE LAS HORCAS. 
1. Cuerda de poliamida de d = 10 mm. cuelgue de red desde horca. 
2. Cuerda de poliamida de d = 10 mm. perimetral a la red para su cuelgue. 
3. Amarrage con nudo marinero. 

B. COSIDO DE PAÑOS DE RED SOBRE HORCA. 
4. Malla de 10 x 10 cm: ennudada con cuerda de poliamida 4 mm. 
5. Cuerda de poliamida 10 mm. perimetral a la red. 
6. Cuerda de poliamida de 6mm./Cosido de paño de red. 



Redes Verticales sujetas mediante mástiles tipo horca 
Colocación con anilla en canto de forjado 

A. HORCÓN SIMPLE. 
1. Cuerda perimetral trenzada a la malla. 
2. Malla ennudada en poliamida trenzada en rombo NY/4 L100. 
3. Lazo de marinero. 
4. Cuerda de poliamida d  = 10 mm. 
5. Sección 80 x 40 x 1,5 mm.  
6. Anclaje. 
7. Cuña de immovilización. 
8. Empalme macho-hembra. 

Redes Verticales sujetas mediante mástiles tipo horca 
Detalle de anilla de sujección 

A. PARA ANCLAJES DE LAS HORCAS DE SUSTENTACIÓN DE REDES. 
1.  d 16 mm. unido a la armadura del zuncho. 
2.  Tabica del encofrado. 
3.  Doblado posterior para enhebrar la horca. 

B. PARA ANCLAJES DE LAS HORCAS DE SUSTENTACIÓN DE REDES. 
4. Forjado o losa. 
5. Tabica del encofrado. 
6.  d 16 mm unido a la armadura del zuncho 



Marquesinas 
De madera con tornillo de apriete 

1. La longitud del voladizo será de 2.50 m.                
2. Se recomienda una separación entre mordazas de 2 m. máximo. 
 Los paños de tablas se montaran salteados solapando unas con otras. 
3. Vista lateral. 

Marquesinas 
De madera con perfiles metálicos 

A. PLANTA. 
1. Vigas de madera 20 x 9 cm. 
2. Entablonado por clavazón. 
3. Tramo inclinado 30. 
4. Tramo horizontal. 
5. Forjado o losa. 
6. Tirante de anclaje al forjado. 

B. SECCCIÓN. 
7. Entablonado por clavazón. 
8. Angulares soldados para immovilización de los tablones viga.  
9. Forjado o losa. 
10. Tirante de anclaje al forjado. 



Torretas de hormigonado 
Perspectiva

PERSPECTIVA

Torretas de hormigonado 
Detalles 

A. ALZADO. 
B. PERFIL. 
C. CONJUNTO. 

1. Baranda. 
2. Rodapie. 
3. Escalera. 
4. Ejecutado con perfiles metálicos. 
5. Suplemento opcional (telescópico). 



Escaleras de mano 
Detalles 

A. ESCALERAS DE MANO 
1.  Punto de apoyo 
2.  Peldaños ensamblados 
3.  Largueros de una sola pieza 
4.  Base 
5.  Hasta 5 m. para escaleras simples 
 Hasta 7 m. para escaleras reforzadas 
6.  Mínimo 1 m. 

B. MECANISMOS ANTIDESLIZANTES. 
C. SUJECCIÓN EN LA PARTE SUPERIOR. 

Vallas 
Valla peatonal 

A. Planta. 
B. Alzado. 
C. Perfil. 



Bajantes de escombros 
Esquema 1 

A. PERSPECTIVA. 
1. CUÑA. 
2. PUNTAL. 
E. ESCOMBROS. 
B. PERFIL. 
E. ESCOMBROS. 

Bajantes de escombros 
Esquema 2 

A. SECCIÓN. 
B. DETALLE. 
1. Puntales. 
2. Variable. 



Tapas en huecos de forjados 
Tapas de madera 

A. PLANTA 
1. Hueco horizontal de 50 cm. x 50 cm. 

B. CARA EXTERNA 
2. Tapa de madera armada mediante clavazón. 

C. CARA INTERNA 

Tapas en huecos de forjados 
Mallazo en capa superior 

1. Mallazo en capa superior. 



Zanjas
Perspectiva y detalle 

A. PROTECCIÓN EN ZANJAS. 
B. EN HUECOS Y APERTURAS. 
C. DETALLE PASARELA PEATONES. 

Entibaciones
Detalles entibación módulos metálicos 

A. PERSPECTIVA. 
B. PROCESO. 
1. Colocación del módulo. 
2. Colocación del tubo en zona protegida 
3. Relleno parcial de la zanja y recuperación del módulo correspondiente. 
C. EXCAVACIÓN. 
1. Colocación del cabecero. 
2. Simultánea a la excavación se van hincando los paneles. 
3. Excavación acabada. Si es necesario, se coloca algun codal 
 para evitar el pandeo de los paneles. 
4. Realizada la operación objeto de la zanja, se rellena de material 
 y simultáneamente se extraen los paneles. 



Instalaciones eléctricas 
Esquema Tipo 

Zona A. Riesgo principal contacto indirecto. 
Zona B. Riesgo principal contacto directo. 

1. Armario de distribución general, fabricado en material aislante. 
2. Línea subterránea. 
3. Montantes. 
4. Toma de tierra. 
5. Aislamiento reforzado. 
6. Aislamiento reforzado. 
7. Mando de corte general, exterior. 
8.  Armario interior al edificio (pequeña potencia). 
9. Armario interior al edificio (gran potencia). 
10. Conexión tierras de protección en espera para el edificio definitivo. 
11. Anillo en el fondo de la excavación. 
12. Conductor de protección incorporado a las canalizaciones y cables. 
13. Circuito de puesta a tierra. 

A.  Armario de distribución protegido a la entrada por un dispositivo diferencial de media  
 sensibilidad retardado para alimentar las distintas máquinas de potencia exteriores al edificio. 
B.  Armario de distribución protegido en la entrada por un dispositivo diferencial de media sensibilidad  
 retardado para alimentar los distintos montantes. 



Instalaciones eléctricas 
Instalación eléctrica provisional 

1. Conexión al armario de distribución general. 
2. Toma de tierra o conjunto de tomas de tierra  interconectadas. 
3. Piso. 
4. Piso. 
5. Planta baja. 
6. Anillo protector sótano. 

Señalización
Advertencia



Señalización
Prohibición 

Señalización
Obligación
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SANITARIS BANYS INFANTILS

 



ColectividadesColectividades Programa de baños para colegiosPrograma de baños para colegios

Grandes 
soluciones para 

los más pequeñosC/ Sant Martí, s/n
08107 MARTORELLES 
(Barcelona)
Tel. 935 618 000 
Fax 935 706 312                                     

www.sangra.com
info@sangra.com             



ColectividadesLa respuesta en mantenimiento, 
versatilidad y confort

Productos altamente higiénicos 
y seguros para los niños

El nuevo programa de baños para Colegios de 
Sangrá marca un antes y un después en diseño, 
seguridad, higiene y comodidad en equipamientos 
sanitarios para niños.

Piezas de formas agradables, a la medida 
de unos usuarios muy exigentes. 

Fácil instalación - 
Total confort 

Auge, Ulysse o Inodoro infantil.

Seguridad e higiene

 Contour 21

Facilidad de instalación y de mantenimiento, 
parámetros básicos para crear un espacio 
de baño para niños.



ColectividadesPorcelana: un material lleno de Griferías pensadas para cuidar 
con mimo lo más delicado

Ahorro de espacio 

DISEÑO

SEGURIDAD Y TECNOLOGÍA

ECONOMÍA

COMPOSICIÓN LAVABOS INDIVIDUALES

COMPOSICIÓN LAVABOS COLECTIVOS

COMPOSICIÓN LAVABOS CIRCULARES

INODOROS

SOLUCIONES INNOVADORAS PARA EL AHORRO DE AGUA 

Normal 50 %

Normal 40 %

Normal 60 %

Normal 50 %

Ahorro 50 %

Normal 100 %

Ahorro 60 %

Ahorro 40 %

Ahorro 50 %

Sin ahorro

Click Technology

Grifería Termostática

Grifería Electrónica

Grifería Temporizada

Limitador de temperatura integrado en el cartucho. Una solución para el 
consumo de agua. Siempre en combinación con la grifería monomando. 

Regula y controla la temperatura del agua automáticamente, ofreciendo 
seguridad y evitando riesgos de escaldaduras, así como un ahorro en el 
consumo al no ser necesario mezclarla.

Evitamos el contacto con el grifo (“touch free”). Altamente higiénico y 
económico, ya que sólo entra en funcionamiento mientras se utiliza.

Presionando el grifo, obtenemos un caudal de agua que se detendrá 
automáticamente con el consiguiente ahorro. Es muy higiénico, al no 
tener que volver a tocar el grifo para cerrarlo con las manos ya limpias.



Planos técnicos 

Planos técnicos 

Planos técnicos 
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ColectividadesFuncionalidad al servicio del 
bienestar diario

Planos técnicos 

Planos técnicos 

Planos técnicos 

Thoiry

Auge

Circular

Lavabo 95 x 33 cm, 26 kg P310101 162,50 €

Cubierta porta jabón para montaje en serie, 3 kg P309001 41,70 €

Juego 2 escuadras de aluminio blanco de 16 cm para sujetar  D5701AC 13,50 €
el lavabo por debajo

Desagüe con rejilla cromada (siempre abierto) D5870AA 12,50 €

Lavabo 90 x 39,5 cm, 32 kg P313201 229,20 €

Cubierta porta jabón para montaje en serie, 6 kg P313001 45,80 €

Juego 2 escuadras de aluminio blanco de 16 cm para sujetar  D5701AC 13,50 €
el lavabo por debajo

Desagüe con rejilla cromada (siempre abierto) D5870AA 12,50 €

Lavabo circular Ø 95 cm, 52 kg P311101 697,90 €

Pedestal para altura 80 cm, 32 kg P198001 281,30 €

Pedestal para altura 50 cm, 17,5 kg P200201 260,40 €

Columna de grifería equipada con 1 grifo y 6 salidas B8474AA 444,40 €

Columna de grifería adecuada para grifería temporizada (no incluída)  B8475AA 422,20 €

Ulysse
Lavabo de 50 x 44 cm sin rebosadero, 14 kg P126701 38,80 €

Lavabo de 50 x 44 cm sin rebosadero, sin agujero para  P126801 40,80 €
grifería (grifería mural), 14 kg

Lavabo de 55 x 46 cm sin rebosadero, 14 kg P126201 40,80 €

Lavabo de 55 x 46 cm sin rebosadero, sin agujero para  P126301 42,90 €
grifería (grifería mural), 14 kg

P205901 37,80 €

Soporte (sólo para lavabo de 55 cm) D5700BG 5,10 €

Desagüe con rejilla cromada (siempre abierto)  D5852AA 22,40 €

Inodoro infantil 305 mm

Inodoro infantil. Salida vertical para depósito alto,  V214401 51,90 €

Asiento para inodoro infantil madera T880001 45,50 €

Asiento para inodoro infantil ABS P780701 13,90 €

Inodoro infantil 245 mm

Inodoro infantil. Salida horizontal para depósito alto,  P256201  90,60 €
7 kg  

245

 Referencia Precio  Referencia Precio

 Referencia Precio

 Referencia Precio

 Referencia Precio

 Referencia Precio



ColectividadesFluidez estructural al servicio de 
la higiene de los más pequeños

Planos técnicos 

Planos técnicos 

Grifo de lavabo temporizado “piccolo”   B8489AA 71,10 €

Mezclador de lavabo temporizado B8479AA 155,60 €

Válvula termostática para colocar bajo el lavabo,  A4320AA 93,30 €
justo debajo de la entrada de agua caliente. 
Agua premezclada

Planos técnicos 

Planos técnicos 

Planos técnicos 

Monomando de lavabo mural de caño bajo giratorio,
Click technology. Longitud 150 mm B8490AA 155,60 €

Válvula termostática para colocar bajo el lavabo,  A4320AA 93,30 €
justo debajo de la entrada de agua caliente. 
Agua premezclada

Contour 21

Grifo de lavabo. Agua fría B8491AA 55,00 €

Válvula termostática para colocar bajo el lavabo,  A4320AA 93,30 €
justo debajo de la entrada de agua caliente. 
Agua premezclada

Planos técnicos 
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 Referencia Precio

Planos técnicos 

Loira
Monomando de lavabo mural de caño bajo giratorio, longitud 130 mm. B8478AA 60,00 €

Válvula termostática para colocar bajo el lavabo,  A4320AA 93,30 €
justo debajo de la entrada de agua caliente. Agua premezclada.

 Referencia Precio

Planos técnicos 

Contour 21 
Grifo electrónico mural 
Grifo mural de lavabo electrónico con sensor integrado A4546AA 155,60 €

Caja de control para corriente eléctrica. A4342NU 222,20 €

Caja de control para corriente eléctrica sin transformador,   A4343NU 166,70 €
para series de lavabos colocados en batería, hasta un máximo 
de 5 lavabos. Completar instalación con 1 unid. ref. A4342NU.

Caja de control para batería. A4344NU 222,20 €

Válvula termostática para grifería electrónica. Preajuste de  A4349NU 100,00€
la temperatura.

150

113

171

 Referencia Precio

Planos técnicos 

Grifo electrónico 
Grifo de lavabo electrónico con sensor integrado y  A4542AA 333,30 €
funcionamiento con batería. Agua fría.

Mezclador de lavabo electrónico con sensor integrado y  A4543AA 388,90 €
funcionamiento con batería. 

Grifo de lavabo electrónico con sensor integrado y  A4544AA 333,30 €
funcionamiento con corriente eléctrica. Agua fría. 

Mezclador de lavabo electrónico con sensor integrado y  A4545AA 388,90 €
funcionamiento con corriente eléctrica.

54.2
min
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30



ColectividadesSeleccione la mejor composición
Sangrá pone en sus manos un sistema integral, estudiado y desarrollado para 

juego 2 escuadras
D5701AC

monomando
B8478AA

válvula termostática
A4320AA

  total 341,80 €

juego 2 escuadras
D5701AC

grifería temporizada
B8490AA

válvula termostática
A4320AA

total 437,40 €

juego 2 escuadras
D5701AC

grifería electrónica
A4546AA

caja control 
A4342NU

total 566,30 €

juego 2 escuadras
D5701AC 

grifería electrónica
A4546AA

caja sin transformador
A4343NU

caja control 
A4342NU

total 733,00 €

juego 2 escuadras
D5701AC 

grifería electrónica

A4546AA

caja control batería
A4344NU

total 566,30 €

juego 2 escuadras
D5701AC 

monomando
B8478AA

válvula termostática
A4320AA

  total 408,50 €

juego 2 escuadras
D5701AC 

monomando click 
technology
B8490AA

válvula termostática

A4320AA

  total 504,10 €

juego 2 escuadras
D5701AC 

grifería electrónica
A4546AA

caja control 
A4342NU

  total 633,00 €

juego 2 escuadras
D5701AC

grifería electrónica
A4546AA

caja sin transformador
A4343NU

caja control 
A4342NU

  total 799,70 €

juego 2 escuadras
D5701AC 

grifería electrónica
A4546AA

caja control batería
A4344NU

  total 633,00 €

juego 2 escuadras
D5701AC

monomando 
B8478AA

válvula termostática
A4320AA

  total 454,30 €

juego 2 escuadras
D5701AC

monomando click 
technology
B8490AA

válvula termostática
A4320AA

  total 549,90 €

juego 2 escuadras
D5701AC

grifería electrónica
A4546AA

caja control 
A4342NU

  total 678,80 €

juego 2 escuadras
D5701AC

grifería electrónica
A4546AA

caja sin transformador
A4343NU

caja control 
A4342NU

  total 845,50 €

juego 2 escuadras
D5701AC

grifería electrónica
A4546AA

caja control batería
A4344NU

  total 678,80 €

grifería temporizada 
B8489AA

  total 172,10 €

mezclador temporizado 
B8479AA

válvula termostática
A4320AA

  total 349,90 €

grifería agua fría
B8491AA

válvula termostática 
A4320AA

  total 249,30 €

grifería electrónica
(batería)
A4542AA

  total 434,30 €

mezclador electrónico
(batería)
A4543AA

  total 489,90 €

grifería temporizador 
B8489AA

  total 139,40 €

mezclador temporizado 
B8479AA

válvula termostática
A4320AA

  total 317,20 €

grifería agua fría
B8491AA

válvula termostática 
A4320AA

  total 216,60 €

grifería electrónica
(batería)
A4542AA

  total 401,60 €

mezclador electrónico
(batería)
A4543AA

  total 457,20 €

monomando Loira
B8478AA

válvula termostática
A4320AA

  total 256,40 €

monomando 
Contour 21
B8490AA

válvula termostática
A4320AA

  total 352,00 €

grifería electrónica 
A4546AA

caja control eléctrica 
A4342NU

  total 480,90 €

grifería electrónica 
A4546AA

caja eléctrica sin 
transformador
A4343NU

caja control eléctrica
A4342NU

  total 647,60 €

grifería electrónica
A4546AA

caja control batería
A4344NU

  total 480,90 €

monomando Loira
B8478AA

válvula termostática
A4320AA

  total 223,70 €

monomando
Contour 21
B8490AA

válvula termostática
A4320AA

  total 319,30 €

grifería electrónica 
A4546AA

caja control eléctrica
A4342NU

  total 448,20 €

grifo electrónico
A4546AA

caja eléctrica sin 
transformador
A4343NU

caja control eléctrica
A4342NU

  total 614,90 €

grifería electrónica
A4546AA

caja control batería
A4344NU

  total 448,20 €

Otras combinaciones posibles para lavabo de 50 cm y griferías

lavabo individual Ulysse 55 cm P126201 sin rebosadero +
semipedestal P205901 + D5852AA combinado con:

lavabo individual Ulysse 55 cm P126201 sin rebosadero  + 
soporte D5700BG + D5852AA combinado con:

lavabo individual Ulysse 55 cm P126301 sin agujero para grifería, sin rebosadero  + 
semipedestal P205901 + D5852AA combinado con:

lavabo individual Ulysse 55 cm P126301 sin agujero para grifería, sin rebosadero  +  
soporte D5700BG  + D5852AA combinado con:

lavabos colectivos AUGE P310101 + D5870AA combinado con:

lavabos colectivos THOIRY P313201 + D5870AA combinado con:

juego 2 escuadras
D5701AC

grifería temporizada
B8478AA

válvula termostática
A4320AA

  total 383,50 €

juego 2 escuadras
D5701AC

grifería temporizada
B8490AA

válvula termostática
A4320AA

total 479,10 €

juego 2 escuadras
D5701AC

grifería electrónica
A4546AA

caja control 
A4342NU

total 608,00 €

juego 2 escuadras
D5701AC

grifería electrónica
A4546AA

caja sin transformador
A4343NU

caja control 
A4342NU

total 774,70 €

juego 2 escuadras
D5701AC

grifería electrónica
A4546AA

caja control batería
A4344NU

total 608,00 €

lavabos colectivos AUGE en serie P310101 + P309001 + D5870AA combinado con:

lavabos colectivos THOIRY en serie P313201 + P313001 + D5870AA combinado con:

COMPOSICIÓN LAVABOS COLECTIVOSCOMPOSICIÓN LAVABOS INDIVIDUALES

asiento ABS 

P780701

  total 65,80 €

asiento madera 

T880001

  total 97,40 €

Inodoro infantil 

P256201

  total 90,60 €

inodoro s/v. 305 mm V214401 combinado con: inodoro s/h. 245 mm:

INODOROS
pedestal 
P198001

columna para grifería  
B8474AA

  total 1.423,60 €

pedestal 
P198001

columna para grifería temporizada 
B8475AA

  total 1.401,40 €

pedestal 
P200201

columna para grifería   
B8474AA

  total 1.402,70 €

pedestal 
P200201

columna para grifería temporizada  
B8475AA

  total 1.380,50 €

lavabo circular/ped. 80 cmP311101combinado con: lavabo circular/ped. 50 cm P311101combinado con:

COMPOSICIÓN LAVABOS CIRCULARES



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENRAJOLAT BANYS INFANTILS

 























 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  PAVIMENTS

 



INSTALACION
INSTRUCCIONES GENERALES PAVIMENTOS VINILICOS

10/10/08

La calidad del pavimento no lo es todo : su resultado, prestaciones y 
duración dependen también, y de manera muy importante, de su 
correcta instalación. 

Manipulación. 
- Para obtener los mejores resultados, siga las siguientes 
instrucciones de instalación y utilice las herramientas y 
accesorios recomendados por el fabricante.  
- Para evitar cualquier daño en el material, manipular con 
precaución siguiendo las normas de seguridad.  
- Antes y durante la instalación asegúrese de que no existen 
defectos o daños visibles en el material.  
- En superficies diáfanas utilizar el mismo número de lote.  

Suelo Base. 
- El suelo base deberá encontrarse limpio, sano, plano, 
estable, sólido, seco y medianamente poroso, ( no debe 
existir ningún tipo de marca de rotulador, bolígrafo, tiza, 
pintura etc. que pueda causar decoloración por migración ). 
La preparación y secado de la solera y el procedimiento de 
instalación deberá realizarse siguiendo la normativa vigente 
en el país de instalación. Deberá controlarse la humedad 
relativa del suelo,  controlada con un medidor de humedad, 
no pudiendo exceder del 4,5% por debajo de 4 cm de la 
solera.  
- Antes de la selección de la pasta niveladora, será necesario 
saber cual será el tráfico que soportará el pavimento tras la 
instalación y utilizar la adecuada en función del mismo Las 
pastas niveladoras a base de latex no son adecuados en 
zonas de tráfico intenso, sobre todo en zonas de tráfico de 
mobiliario con ruedas.  
Nota:  A pesar de que en ocasiones Tarkett facilite un listado
de fabricantes de adhesivos, pastas niveladoras o medidores 
de humedad, Tarkett no garantiza ni acepta ninguna 
responsabilidad sobre dichos productos.  

Es responsabilidad del fabricante de adhesivos, pastas 
niveladoras y medidores de humedad de superficie y del 
contratista, asegurar que el uso de los productos correcto y 
que su aplicación sigue las recomendaciones del fabricante.  

Preparación. 
- Es importante almacenar los rollos/ losetas antes de la 
instalación a una temperatura mínima de 15º ( 18º en el 
caso del linoleum ). Las piezas deben cortarse a la longitud 
necesaria dejando unos centímetros sobrantes y 
almacenarlas en la habitación donde vayan a ser instaladas. 
Las losetas deberán apilarse de forma plana en pequeños 
montones.  
Esta temperatura deberá mantenerse a lo largo de toda la 
instalación. La temperatura de la solera debe ser de 10°C  

(15°C para el linoleum). 
- La humedad relativa durante la instalación debe estar en 
torno al  50-60%. 

Calefacción Radiante. 
- Es imperativo comprobar que los sistemas de calefacción 
radiante funcionan correctamente antes de la instalación 
del pavimento. Asegurarse de que el sistema de 
calefacción está apagado 48 horas antes del comienzo de 
la instalación y mantenerlo así al menos 48 horas más una 
vez finalizado el proceso.
Durante el periodo de apagado del sistema de calefacción 
radiante se dotará a la habitación de un sistema de 
calefacción secundario, si fuera necesario, para mantener 
una temperatura constante de entre  18º - 27ºC. 
Una vez puesta en marcha de nuevo la calefacción 
radiante deberá de irse incrementando gradualmente la 
temperatura a lo largo de los días, no debiendo superar en 
ningún caso los 27º en la parte inferior del pavimento ( 
línea de adhesivo).
-En caso de existir calefacción radiante, es aconsejable 
soldar en caliente las losetas. 

Colocación.
Proceder a encolar con espátula de diente fino, con 
adhesivos de emulsión acrílica (+/- 300 gr/m2). 

Soldadura de Juntas. 
Las juntas deberán soldarse en caliente con cordón de 
soldadura, cuando el adhesivo se encuentre seco (24-48 
horas después de la instalación ). 
Recomendamos utilizar cordón de soldadura de Tarkett, 
especialmente concebidos para armonizar con nuestras 
gamas de productos, sea buscando la coordinación o el 
contraste.

Protección de la Instalación. 
- En caso de realizarse obras después de la instalación. Se 
deberá proteger el suelo evitando utilizar cinta adhesiva 
directamente sobre el mismo. 
- No exponer nunca el pavimento recién instalado al tráfico 
intenso ya que esto dispersaría el adhesivo desde la parte 
inferior. Si fuera necesario el uso del pavimento de forma 
prematura, proteger la instalación con una chapa o 
aglomerado. En tipos de solera y preparaciones 
específicas, por favor contacte con le servicio técnico de 
Tarkett.  








