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1. Annexes. 

1.1. Fitxes de control: 

1.1.1. Estudis preliminars: 

 
I-01 Estudis Preliminars 
Paràmetre Freqüència/Lot Normativa Criteri 

d’acceptació 
Altres: 

Paràmetres de qualitat:      
Enfront de intervencions aquesta ha 
de tenir un nivell de funcionalitat: 

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Enfront de intervencions aquesta ha 
de tenir un nivell de Qualitat: 

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Avaluació de Riscos     
 

 Risc Probabilitat Gravetat Grau d’incidència 

 Caigudes a diferent nivell 1 a 5 1 a 5  

 Caigudes al mateix nivell 1 a 5 1 a 5  
 Caigudes d’objectes per desplom o 

enderroc 
1 a 5 1 a 5  

 Caigudes d’objecte per manipulació 1 a 5 1 a 5  
 Caigudes d’objectes despresos 1 a 5 1 a 5  
 Cops amb objectes immòbils 1 a 5 1 a 5  

 Cops amb objectes mòbils 1 a 5 1 a 5  
 Cops per objectes o eines 1 a 5 1 a 5  
 Projecció de fragments o partícules 1 a 5 1 a 5  
 Atrapament per o entre objectes 1 a 5 1 a 5  
 Atrapaments per bolcat de màquines 1 a 5 1 a 5  

 Sobreesforços 1 a 5 1 a 5  

 Exposició a temperatures ambientals 
extremes 

1 a 5 1 a 5  

 Contactes tèrmics 1 a 5 1 a 5  
 Contactes elèctrics 1 a 5 1 a 5  
 Exposició a substàncies nocives 1 a 5 1 a 5  
 Atropellaments 1 a 5 1 a 5   

Es obligatori conèixer  l’entorn 
social: 

    

Serveis Transports Públics (tren, 
metro, autobús, aeroport….) 

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Serveis Sanitaris. EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Serveis Escolars EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Zones Comercials. EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

És obligatori comprovar la 
compatibilitat de la intervenció 
amb l’entorn: 

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Es obligatori el coneixement de 
l’entorn medi ambiental: 

    

Dies de pluja. índex pluviomètric EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Dies de vent, velocitat mitja. EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 

NO PROCEDEIX  



Sistema Integral De Gestió De Qualitat, Prevenció De Riscos Laborals I Pràctiques Medi Ambientals 
ANNEXES 

2 

APLICABLE 
Índex de radiació solar. EDIFICI SENSE 

NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Coneixement del subsòl, (energia 
geotèrmica) 

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Es obligatori estudiar els 
paràmetres mediambientals del 
funcionament de l’edifici: 

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Els residus que provoca l’activitat 
de l’edifici necessiten tractament 
especial. 

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Els residus poden ser reutilitzats. EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Utilització d’energies alternatives 
com poden ser la solar, la 
geotèrmica, la eòlica… 

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

 
I-01 Estudis Preliminars 
Paràmetre Lot 1 

(Sign i Data) 
Lot 2 
(Sign i Data) 

Lot 3 
(Sign i Data) 

Lot n: 
(Sign i 
Data) 

Paràmetres de qualitat:      
Enfront de intervencions aquesta ha 
de tenir un nivell de funcionalitat: 

    

Enfront de intervencions aquesta ha 
de tenir un nivell de Qualitat: 

    

Avaluació de Riscos     
 

 Risc Probabilitat Gravetat Grau d’incidència 

 Caigudes a diferent nivell 1 a 5 1 a 5  

 Caigudes al mateix nivell 1 a 5 1 a 5  
 Caigudes d’objectes per desplom o 

enderroc 
1 a 5 1 a 5  

 Caigudes d’objecte per manipulació 1 a 5 1 a 5  
 Caigudes d’objectes despresos 1 a 5 1 a 5  
 Cops amb objectes immòbils 1 a 5 1 a 5  

 Cops amb objectes mòbils 1 a 5 1 a 5  
 Cops per objectes o eines 1 a 5 1 a 5  
 Projecció de fragments o partícules 1 a 5 1 a 5  
 Atrapament per o entre objectes 1 a 5 1 a 5  
 Atrapaments per bolcat de màquines 1 a 5 1 a 5  

 Sobreesforços 1 a 5 1 a 5  

 Exposició a temperatures ambientals 
extremes 

1 a 5 1 a 5  

 Contactes tèrmics 1 a 5 1 a 5  
 Contactes elèctrics 1 a 5 1 a 5  
 Exposició a substàncies nocives 1 a 5 1 a 5  
 Atropellaments 1 a 5 1 a 5   

Es obligatori conèixer  l’entorn 
social: 

    

Serveis Transports Públics (tren, 
metro, autobús, aeroport….) 

    

Serveis Sanitaris.     
Serveis Escolars     
Zones Comercials.     
És obligatori comprovar la 
compatibilitat de la intervenció 
amb l’entorn: 

    

Es obligatori el coneixement de 
l’entorn medi ambiental: 

    

Dies de pluja. índex pluviomètric     
Dies de vent, velocitat mitja.     
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Índex de radiació solar.     
Coneixement del subsòl, (energia 
geotèrmica) 

    

Es obligatori estudiar els 
paràmetres mediambientals del 
funcionament de l’edifici: 

    

Els residus que provoca l’activitat 
de l’edifici necessiten tractament 
especial. 

    

Els residus poden ser reutilitzats.     
Utilització d’energies alternatives 
com poden ser la solar, la 
geotèrmica, la eòlica… 

    

1.1.2. Avant Projecte: 

 
I-02 Avantprojecte 
Paràmetre Freqüència/Lot Normativa Criteri 

d’acceptació 
Altres: 

Paràmetres de qualitat: S’ha de 
determinar el nivell d’acabats de 
cada un dels subsistemes  

    

Subsistema de sosteniment EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Subsistema estructural EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Subsistema d’evolvent EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Subsistema de compartimentació EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Subsistema de revestiments EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Subsistema d’instal·lacions EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Mesures Preventives: 
Relacionarem el risc amb la 
mesura preventiva 

    

 
 Risc Mesura preventiva 
 Caigudes a diferent nivell  

 Caigudes al mateix nivell  
 Caigudes d’objectes per desplom o enderroc  

 Caigudes d’objecte per manipulació  
 Caigudes d’objectes despresos  
 Cops amb objectes immòbils  

 Cops amb objectes mòbils  
 Cops per objectes o eines  
 Projecció de fragments o partícules  
 Atrapament per o entre objectes  
 Atrapaments per bolcat de màquines  

 Sobreesforços  

 Exposició a temperatures ambientals extremes  

 Contactes tèrmics  
 Contactes elèctrics  
 Exposició a substàncies nocives   

Plantejament de les zones de 
màxim assoleiament. 

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Plantejament de maximitzar 
l’aportació solar. 

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 

NO PROCEDEIX  
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APLICABLE 
Construcció amb materials amb 
inèrcies tèrmiques. 

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Aportacions energètiques:     
 

Eléctrica de companyia 
Energia Solar 
Energia geotèrmica 
Energia eòlica 
Altres 

 
 
Altres aportacions:     
 

 Aprofitament del nivell freàtic: 
Disminució del consum d’aigua 
Disminució del consum de gas 
Etc.  

Actuacions de gestió de residus:     
 
 

Aprofitament de l’aigua de pluja 
Aprofitament de les aigües grises 
Aprofitament de residus de la pròpia activitat 
Etc. 

 
 
Existència serveis públics:     
Serveis Transports Públics (tren, 
metro, autobús, aeroport….) 

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Serveis Sanitaris. EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Serveis Escolars EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Zones Comercials. EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

 
I-02 Avantprojecte 
Paràmetre Lot 1 

(Sign i Data) 
Lot 2 
(Sign i Data) 

Lot 3 
(Sign i Data) 

Lot n: 
(Sign i 
Data) 

Paràmetres de qualitat: S’ha de 
determinar el nivell d’acabats de 
cada un dels subsistemes  

    

Subsistema de sosteniment     
Subsistema estructural     
Subsistema d’evolvent     
Subsistema de compartimentació     
Subsistema de revestiments     
Subsistema d’instal·lacions     
Mesures Preventives: 
Relacionarem el risc amb la 
mesura preventiva 

    

 
 Risc Mesura preventiva 
 Caigudes a diferent nivell  

 Caigudes al mateix nivell  
 Caigudes d’objectes per desplom o enderroc  

 Caigudes d’objecte per manipulació  
 Caigudes d’objectes despresos  
 Cops amb objectes immòbils  

 Cops amb objectes mòbils  
 Cops per objectes o eines  
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 Projecció de fragments o partícules  
 Atrapament per o entre objectes  
 Atrapaments per bolcat de màquines  

 Sobreesforços  

 Exposició a temperatures ambientals extremes  

 Contactes tèrmics  
 Contactes elèctrics  
 Exposició a substàncies nocives   

Plantejament de les zones de 
màxim assoleiament. 

    

Plantejament de maximitzar 
l’aportació solar. 

    

Construcció amb materials amb 
inèrcies tèrmiques. 

    

Aportacions energètiques:     
 

Eléctrica de companyia 
Energia Solar 
Energia geotèrmica 
Energia eòlica 
Altres 

 
 
Altres aportacions:     
 

 Aprofitament del nivell freàtic: 
Disminució del consum d’aigua 
Disminució del consum de gas 
Etc.  

Actuacions de gestió de residus:     
 
 

Aprofitament de l’aigua de pluja 
Aprofitament de les aigües grises 
Aprofitament de residus de la pròpia activitat 
Etc. 

 
 
Existència serveis públics:     
Serveis Transports Públics (tren, 
metro, autobús, aeroport….) 

    

Serveis Sanitaris.     
Serveis Escolars     
Zones Comercials.     

1.1.3. Projecte bàsic: 

 
I-03 Projecte Bàsic 
Paràmetre Freqüència/Lot Normativa Criteri 

d’acceptació 
Altres: 

Qualitat: S’ha de definir el sistema 
constructiu que s’escull. 

    

 
Subsistema: Sistema constructiu 
Sosteniment  
Estructura  
Evolvent  
Compartimentació  
Acabats  
Instal·lacions  

 
 
Mesura preventives del subsistema 
de Sosteniment: 

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

 
 Risc Mesura preventiva fase Mesura preventiva fase 
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d’execució d’explotació. 
 Caigudes a diferent nivell   

 Caigudes al mateix nivell   
 Caigudes d’objectes per desplom 

o enderroc 
  

 Caigudes d’objecte per 
manipulació 

  

 Caigudes d’objectes despresos   
 Cops amb objectes immòbils   

 Cops amb objectes mòbils   
 Cops per objectes o eines   
 Projecció de fragments o 

partícules 
  

 Atrapament per o entre objectes   
 Atrapaments per bolcat de 

màquines 
  

 Sobreesforços   

 Exposició a temperatures 
ambientals extremes 

  

 Contactes tèrmics   
 Contactes elèctrics   
 Exposició a substàncies nocives   
 Atropellaments   

 
 
Mesura preventives del subsistema 
d’Estructura: 

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

 
 Risc Mesura preventiva fase 

d’execució 
Mesura preventiva fase 
d’explotació. 

 Caigudes a diferent nivell   

 Caigudes al mateix nivell   
 Caigudes d’objectes per desplom 

o enderroc 
  

 Caigudes d’objecte per 
manipulació 

  

 Caigudes d’objectes despresos   
 Cops amb objectes immòbils   

 Cops amb objectes mòbils   
 Cops per objectes o eines   
 Projecció de fragments o 

partícules 
  

 Atrapament per o entre objectes   
 Atrapaments per bolcat de 

màquines 
  

 Sobreesforços   

 Exposició a temperatures 
ambientals extremes 

  

 Contactes tèrmics   
 Contactes elèctrics   
 Exposició a substàncies nocives   
 Atropellaments   

 
 
Mesura preventives del subsistema 
d’evolvent: 

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

 
 Risc Mesura preventiva fase 

d’execució 
Mesura preventiva fase 
d’explotació. 

 Caigudes a diferent nivell   

 Caigudes al mateix nivell   
 Caigudes d’objectes per desplom 

o enderroc 
  

 Caigudes d’objecte per 
manipulació 
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 Caigudes d’objectes despresos   
 Cops amb objectes immòbils   

 Cops amb objectes mòbils   
 Cops per objectes o eines   
 Projecció de fragments o 

partícules 
  

 Atrapament per o entre objectes   
 Atrapaments per bolcat de 

màquines 
  

 Sobreesforços   

 Exposició a temperatures 
ambientals extremes 

  

 Contactes tèrmics   
 Contactes elèctrics   
 Exposició a substàncies nocives   
 Atropellaments   

 
 
Mesura preventives del subsistema 
de compartimentació 

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

 
 Risc Mesura preventiva fase 

d’execució 
Mesura preventiva fase 
d’explotació. 

 Caigudes a diferent nivell   

 Caigudes al mateix nivell   
 Caigudes d’objectes per desplom 

o enderroc 
  

 Caigudes d’objecte per 
manipulació 

  

 Caigudes d’objectes despresos   
 Cops amb objectes immòbils   

 Cops amb objectes mòbils   
 Cops per objectes o eines   
 Projecció de fragments o 

partícules 
  

 Atrapament per o entre objectes   
 Atrapaments per bolcat de 

màquines 
  

 Sobreesforços   

 Exposició a temperatures 
ambientals extremes 

  

 Contactes tèrmics   
 Contactes elèctrics   
 Exposició a substàncies nocives   
 Atropellaments   

 
 
Mesura preventives del subsistema 
d’instal·lacions: 

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

 
 Risc Mesura preventiva fase 

d’execució 
Mesura preventiva fase 
d’explotació. 

 Caigudes a diferent nivell   

 Caigudes al mateix nivell   
 Caigudes d’objectes per desplom 

o enderroc 
  

 Caigudes d’objecte per 
manipulació 

  

 Caigudes d’objectes despresos   
 Cops amb objectes immòbils   

 Cops amb objectes mòbils   
 Cops per objectes o eines   
 Projecció de fragments o 

partícules 
  

 Atrapament per o entre objectes   
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 Atrapaments per bolcat de 
màquines 

  

 Sobreesforços   

 Exposició a temperatures 
ambientals extremes 

  

 Contactes tèrmics   
 Contactes elèctrics   
 Exposició a substàncies nocives   
 Atropellaments   

 
 
Mesura preventives del subsistema 
d’Acabats: 

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

 
 Risc Mesura preventiva fase 

d’execució 
Mesura preventiva fase 
d’explotació. 

 Caigudes a diferent nivell   

 Caigudes al mateix nivell   
 Caigudes d’objectes per desplom 

o enderroc 
  

 Caigudes d’objecte per 
manipulació 

  

 Caigudes d’objectes despresos   
 Cops amb objectes immòbils   

 Cops amb objectes mòbils   
 Cops per objectes o eines   
 Projecció de fragments o 

partícules 
  

 Atrapament per o entre objectes   
 Atrapaments per bolcat de 

màquines 
  

 Sobreesforços   

 Exposició a temperatures 
ambientals extremes 

  

 Contactes tèrmics   
 Contactes elèctrics   
 Exposició a substàncies nocives   
 Atropellaments   

 
 
El volum de la intervenció redueix 
la incidència solar considerant que 
la màxima radiació es una bona 
practica mediambiental. 

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

El volum ofereix el màxim contacte 
amb l’exterior. 

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

S’ha fet un estudi d’obertures per 
augmentar el confort lumínic i 
tèrmic. 

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

S’ha fet un estudi funcional per 
obtindre la màxima continuïtat 
d’us. 

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Estudi de materials i solucions 
constructives per cada un dels 
subsistemes: 

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

 
Subsistema: 
Sosteniment 
Estructura 
Evolvent 
Compartimentació 
Acabats 
Instal·lacions 

 
 

 
I-03 Projecte Bàsic 
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Paràmetre Lot 1 
(Sign i Data) 

Lot 2 
(Sign i Data) 

Lot 3 
(Sign i Data) 

Lot n: 
(Sign i 
Data) 

Qualitat: S’ha de definir el 
sistema constructiu que s’escull. 

    

 
Subsistema: Sistema constructiu 
Sosteniment  
Estructura  
Evolvent  
Compartimentació  
Acabats  
Instal·lacions  

 
 
Mesura preventives del 
subsistema de Sosteniment: 

    

 
 Risc Mesura preventiva fase 

d’execució 
Mesura preventiva fase 
d’explotació. 

 Caigudes a diferent nivell   

 Caigudes al mateix nivell   
 Caigudes d’objectes per desplom 

o enderroc 
  

 Caigudes d’objecte per 
manipulació 

  

 Caigudes d’objectes despresos   
 Cops amb objectes immòbils   

 Cops amb objectes mòbils   
 Cops per objectes o eines   
 Projecció de fragments o 

partícules 
  

 Atrapament per o entre objectes   
 Atrapaments per bolcat de 

màquines 
  

 Sobreesforços   

 Exposició a temperatures 
ambientals extremes 

  

 Contactes tèrmics   
 Contactes elèctrics   
 Exposició a substàncies nocives   
 Atropellaments   

 
 
Mesura preventives del 
subsistema d’Estructura: 

    

 
 Risc Mesura preventiva fase 

d’execució 
Mesura preventiva fase 
d’explotació. 

 Caigudes a diferent nivell   

 Caigudes al mateix nivell   
 Caigudes d’objectes per desplom 

o enderroc 
  

 Caigudes d’objecte per 
manipulació 

  

 Caigudes d’objectes despresos   
 Cops amb objectes immòbils   

 Cops amb objectes mòbils   
 Cops per objectes o eines   
 Projecció de fragments o 

partícules 
  

 Atrapament per o entre objectes   
 Atrapaments per bolcat de 

màquines 
  

 Sobreesforços   

 Exposició a temperatures 
ambientals extremes 
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 Contactes tèrmics   
 Contactes elèctrics   
 Exposició a substàncies nocives   
 Atropellaments   

 
 
Mesura preventives del 
subsistema d’evolvent: 

    

 
 Risc Mesura preventiva fase 

d’execució 
Mesura preventiva fase 
d’explotació. 

 Caigudes a diferent nivell   

 Caigudes al mateix nivell   
 Caigudes d’objectes per desplom 

o enderroc 
  

 Caigudes d’objecte per 
manipulació 

  

 Caigudes d’objectes despresos   
 Cops amb objectes immòbils   

 Cops amb objectes mòbils   
 Cops per objectes o eines   
 Projecció de fragments o 

partícules 
  

 Atrapament per o entre objectes   
 Atrapaments per bolcat de 

màquines 
  

 Sobreesforços   

 Exposició a temperatures 
ambientals extremes 

  

 Contactes tèrmics   
 Contactes elèctrics   
 Exposició a substàncies nocives   
 Atropellaments   

 
 
Mesura preventives del 
subsistema de compartimentació 

    

 
 Risc Mesura preventiva fase 

d’execució 
Mesura preventiva fase 
d’explotació. 

 Caigudes a diferent nivell   

 Caigudes al mateix nivell   
 Caigudes d’objectes per desplom 

o enderroc 
  

 Caigudes d’objecte per 
manipulació 

  

 Caigudes d’objectes despresos   
 Cops amb objectes immòbils   

 Cops amb objectes mòbils   
 Cops per objectes o eines   
 Projecció de fragments o 

partícules 
  

 Atrapament per o entre objectes   
 Atrapaments per bolcat de 

màquines 
  

 Sobreesforços   

 Exposició a temperatures 
ambientals extremes 

  

 Contactes tèrmics   
 Contactes elèctrics   
 Exposició a substàncies nocives   
 Atropellaments   

 
 
Mesura preventives del 
subsistema d’instal·lacions: 
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 Risc Mesura preventiva fase 
d’execució 

Mesura preventiva fase 
d’explotació. 

 Caigudes a diferent nivell   

 Caigudes al mateix nivell   
 Caigudes d’objectes per desplom 

o enderroc 
  

 Caigudes d’objecte per 
manipulació 

  

 Caigudes d’objectes despresos   
 Cops amb objectes immòbils   

 Cops amb objectes mòbils   
 Cops per objectes o eines   
 Projecció de fragments o 

partícules 
  

 Atrapament per o entre objectes   
 Atrapaments per bolcat de 

màquines 
  

 Sobreesforços   

 Exposició a temperatures 
ambientals extremes 

  

 Contactes tèrmics   
 Contactes elèctrics   
 Exposició a substàncies nocives   
 Atropellaments   

 
 
Mesura preventives del 
subsistema d’Acabats: 

    

 
 Risc Mesura preventiva fase 

d’execució 
Mesura preventiva fase 
d’explotació. 

 Caigudes a diferent nivell   

 Caigudes al mateix nivell   
 Caigudes d’objectes per desplom 

o enderroc 
  

 Caigudes d’objecte per 
manipulació 

  

 Caigudes d’objectes despresos   
 Cops amb objectes immòbils   

 Cops amb objectes mòbils   
 Cops per objectes o eines   
 Projecció de fragments o 

partícules 
  

 Atrapament per o entre objectes   
 Atrapaments per bolcat de 

màquines 
  

 Sobreesforços   

 Exposició a temperatures 
ambientals extremes 

  

 Contactes tèrmics   
 Contactes elèctrics   
 Exposició a substàncies nocives   
 Atropellaments   

 
 
El volum de la intervenció redueix 
la incidència solar considerant que 
la màxima radiació es una bona 
practica mediambiental. 

    

El volum ofereix el màxim contacte 
amb l’exterior. 

    

S’ha fet un estudi d’obertures per 
augmentar el confort lumínic i 
tèrmic. 

    

S’ha fet un estudi funcional per 
obtindre la màxima continuïtat 
d’us. 

    

Estudi de materials i solucions     
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constructives per cada un dels 
subsistemes: 
 

Subsistema: 
Sosteniment 
Estructura 
Evolvent 
Compartimentació 
Acabats 
Instal·lacions 

 
 

1.1.4. Projecte executiu: 
 
I-04 Qualitat de projecte interfícies: 
Paràmetre Freqüència/Lot Normativa Criteri 

d’acceptació 
Altres: 

Resolució d’interfícies entre 
subsistemes: S’ha de comprovar 
que no existeixin incompatibilitats 
entre cada un dels subsistemes. 
 

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

 

 So
st

en
im

en
t: 

Es
tru

ct
ur

al
 

Ev
ol

ve
nt

 

C
om

pa
rti

m
en

ta
ci

ó 

A
ca

ba
ts

  

In
st

al
·la

ci
on

s 

Sosteniment       
Estructural       
Evolvent       
Compartimentació       
Acabats        
Instal·lacions       

 
 
 
A cada una dels subsistemes s’ha 
de comprovar si a cada un dels 
documents de projecte hi ha algun 
conflicte. 

    

 
Subsistema de sosteniment 

D
oc

um
en

ta
ci

ó 
gr

àf
ic

a 
ge

ne
ra

l 

D
oc

um
en

ta
ci

ó 
de

ta
lls

. 

A
m

id
am

en
ts

 

C
ua

dr
et

 d
e 

pr
eu

s 

Pr
es

su
po

st
 

Pl
ec

 d
e 

C
on

di
ci

on
s 

M
em

òr
ia

 

Documentació gràfica 
general 

       

Documentació gràfica 
detalls 

       

Amidaments        
Cuadret de preus        
Pressupost         
Plec de condicions        
Memòria        

 
 



Sistema Integral De Gestió De Qualitat, Prevenció De Riscos Laborals I Pràctiques Medi Ambientals 
ANNEXES 

13 

 
Subsistema d’estructura 

D
oc

um
en

ta
ci

ó 
gr

àf
ic

a 
ge

ne
ra

l 

D
oc

um
en

ta
ci

ó 
de

ta
lls

. 

A
m

id
am

en
ts

 

C
ua

dr
et

 d
e 

pr
eu

s 

Pr
es

su
po

st
 

Pl
ec

 d
e 

C
on

di
ci

on
s 

M
em

òr
ia

 

Documentació gràfica 
general 

       

Documentació gràfica detalls        
Amidaments        
Cuadret de preus        
Pressupost         
Plec de condicions        
Memòria        

 
 
 
 

Subsistema d’evolvent 

D
oc

um
en

ta
ci

ó 
gr

àf
ic

a 
ge

ne
ra

l 

D
oc

um
en

ta
ci

ó 
de

ta
lls

. 

A
m

id
am

en
ts

 

C
ua

dr
et

 d
e 

pr
eu

s 

Pr
es

su
po

st
 

Pl
ec

 d
e 

C
on

di
ci

on
s 

M
em

òr
ia

 

Documentació gràfica 
general 

       

Documentació gràfica detalls        
Amidaments        
Cuadret de preus        
Pressupost         
Plec de condicions        
Memòria        

 
 
 
 
 

Subsistema de 
compartimentació 

D
oc

um
en

ta
ci

ó 
gr

àf
ic

a 
ge

ne
ra

l 

D
oc

um
en

ta
ci

ó 
de

ta
lls

. 

A
m

id
am

en
ts

 

C
ua

dr
et

 d
e 

pr
eu

s 

Pr
es

su
po

st
 

Pl
ec

 d
e 

C
on

di
ci

on
s 

M
em

òr
ia

 

Documentació gràfica 
general 

       

Documentació gràfica detalls        
Amidaments        
Cuadret de preus        
Pressupost         
Plec de condicions        
Memòria        
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Subsistema de 
compartimentació 

D
oc

um
en

ta
ci

ó 
gr

àf
ic

a 
ge

ne
ra

l 

D
oc

um
en

ta
ci

ó 
de

ta
lls

. 

A
m

id
am

en
ts

 

C
ua

dr
et

 d
e 

pr
eu

s 

Pr
es

su
po

st
 

Pl
ec

 d
e 

C
on

di
ci

on
s 

M
em

òr
ia

 

Documentació gràfica 
general 

       

Documentació gràfica detalls        
Amidaments        
Cuadret de preus        
Pressupost         
Plec de condicions        
Memòria        

 
 
 

Subsistema d’acabats 

D
oc

um
en

ta
ci

ó 
gr

àf
ic

a 
ge

ne
ra

l 

D
oc

um
en

ta
ci

ó 
de

ta
lls

. 

A
m

id
am

en
ts

 

C
ua

dr
et

 d
e 

pr
eu

s 

Pr
es

su
po

st
 

Pl
ec

 d
e 

C
on

di
ci

on
s 

M
em

òr
ia

 

Documentació gràfica 
general 

       

Documentació gràfica detalls        
Amidaments        
Cuadret de preus        
Pressupost         
Plec de condicions        
Memòria        

 
 
 
 

Subsistema d’instal·lacions 

D
oc

um
en

ta
ci

ó 
gr

àf
ic

a 
ge

ne
ra

l 

D
oc

um
en

ta
ci

ó 
de

ta
lls

. 

A
m

id
am

en
ts

 

C
ua

dr
et

 d
e 

pr
eu

s 

Pr
es

su
po

st
 

Pl
ec

 d
e 

C
on

di
ci

on
s 

M
em

òr
ia

 

Documentació gràfica 
general 

       

Documentació gràfica detalls        
Amidaments        
Cuadret de preus        
Pressupost         
Plec de condicions        
Memòria        

 
 
A cada una dels subsistemes s’ha de comprovar la qualitat i la definició del document i si conte totes les dades per ser executat el 
seu contingut. Cada un dels documents ha de tenir un grau d’autonomia pròpia correcte. Taules Resum: 
 

Subsistema de Sosteniment 
 Entenedor Complet Autònom 
Documentació gràfica 
general 

   

Documentació gràfica 
detalls 

   

Amidaments    
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Cuadret de preus    
Pressupost     
Plec de condicions    
Memòria    

 
 
 
 
 

Subsistema d’estructura 
 Entenedor Complet Autònom 
Documentació gràfica 
general 

   

Documentació gràfica 
detalls 

   

Amidaments    
Cuadret de preus    
Pressupost     
Plec de condicions    
Memòria    

 
 
 
 
 

Subsistema d’evolvent 
 Entenedor Complet Autònom 
Documentació gràfica 
general 

   

Documentació gràfica 
detalls 

   

Amidaments    
Cuadret de preus    
Pressupost     
Plec de condicions    
Memòria     

Subsistema de Compartimentació 
 Entenedor Complet Autònom 
Documentació gràfica 
general 

   

Documentació gràfica 
detalls 

   

Amidaments    
Cuadret de preus    
Pressupost     
Plec de condicions    
Memòria     

Subsistema d’acabats 
 Entenedor Complet Autònom 
Documentació gràfica 
general 

   

Documentació gràfica 
detalls 

   

Amidaments    
Cuadret de preus    
Pressupost     
Plec de condicions    
Memòria     
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Subsistema d’instal·lacions 
 Entenedor Complet Autònom 
Documentació gràfica 
general 

   

Documentació gràfica 
detalls 

   

Amidaments    
Cuadret de preus    
Pressupost     
Plec de condicions    
Memòria    

 
 

 
 
I-04 Qualitat de projecte interfícies: 
Paràmetre Lot 1 

(Sign i Data) 
Lot 2 
(Sign i Data) 

Lot 3 
(Sign i Data) 

Lot n: 
(Sign i 
Data) 

Resolució d’interfícies entre 
subsistemes: S’ha de comprovar 
que no existeixin incompatibilitats 
entre cada un dels subsistemes. 
 

    

 

 So
st

en
im

en
t: 

Es
tru

ct
ur

al
 

Ev
ol

ve
nt

 

C
om

pa
rti

m
en

ta
ci

ó 

A
ca

ba
ts

  

In
st

al
·la

ci
on

s 

Sosteniment       
Estructural       
Evolvent       
Compartimentació       
Acabats        
Instal·lacions       

 
 
 
A cada una dels subsistemes s’ha 
de comprovar si a cada un dels 
documents de projecte hi ha algun 
conflicte. 

    

 
Subsistema de sosteniment 

D
oc

um
en

ta
ci

ó 
gr

àf
ic

a 
ge

ne
ra

l 

D
oc

um
en

ta
ci

ó 
de

ta
lls

. 

A
m

id
am

en
ts

 

C
ua

dr
et

 d
e 

pr
eu

s 

Pr
es

su
po

st
 

Pl
ec

 d
e 

C
on

di
ci

on
s 

M
em

òr
ia

 

Documentació gràfica 
general 

       

Documentació gràfica 
detalls 

       

Amidaments        
Cuadret de preus        
Pressupost         
Plec de condicions        
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Memòria        
 
 
 

Subsistema d’estructura 

D
oc

um
en

ta
ci

ó 
gr

àf
ic

a 
ge

ne
ra

l 

D
oc

um
en

ta
ci

ó 
de

ta
lls

. 

A
m

id
am

en
ts

 

C
ua

dr
et

 d
e 

pr
eu

s 

Pr
es

su
po

st
 

Pl
ec

 d
e 

C
on

di
ci

on
s 

M
em

òr
ia

 

Documentació gràfica 
general 

       

Documentació gràfica detalls        
Amidaments        
Cuadret de preus        
Pressupost         
Plec de condicions        
Memòria        

 
 
 
 

Subsistema d’evolvent 

D
oc

um
en

ta
ci

ó 
gr

àf
ic

a 
ge

ne
ra

l 

D
oc

um
en

ta
ci

ó 
de

ta
lls

. 

A
m

id
am

en
ts

 

C
ua

dr
et

 d
e 

pr
eu

s 

Pr
es

su
po

st
 

Pl
ec

 d
e 

C
on

di
ci

on
s 

M
em

òr
ia

 

Documentació gràfica 
general 

       

Documentació gràfica detalls        
Amidaments        
Cuadret de preus        
Pressupost         
Plec de condicions        
Memòria        

 
 
 
 
 

Subsistema de 
compartimentació 

D
oc

um
en

ta
ci

ó 
gr

àf
ic

a 
ge

ne
ra

l 

D
oc

um
en

ta
ci

ó 
de

ta
lls

. 

A
m

id
am

en
ts

 

C
ua

dr
et

 d
e 

pr
eu

s 

Pr
es

su
po

st
 

Pl
ec

 d
e 

C
on

di
ci

on
s 

M
em

òr
ia

 

Documentació gràfica 
general 

       

Documentació gràfica detalls        
Amidaments        
Cuadret de preus        
Pressupost         
Plec de condicions        
Memòria        
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Subsistema de 
compartimentació 

D
oc

um
en

ta
ci

ó 
gr

àf
ic

a 
ge

ne
ra

l 

D
oc

um
en

ta
ci

ó 
de

ta
lls

. 

A
m

id
am

en
ts

 

C
ua

dr
et

 d
e 

pr
eu

s 

Pr
es

su
po

st
 

Pl
ec

 d
e 

C
on

di
ci

on
s 

M
em

òr
ia

 

Documentació gràfica 
general 

       

Documentació gràfica detalls        
Amidaments        
Cuadret de preus        
Pressupost         
Plec de condicions        
Memòria        

 
 
 

Subsistema d’acabats 

D
oc

um
en

ta
ci

ó 
gr

àf
ic

a 
ge

ne
ra

l 

D
oc

um
en

ta
ci

ó 
de

ta
lls

. 

A
m

id
am

en
ts

 

C
ua

dr
et

 d
e 

pr
eu

s 

Pr
es

su
po

st
 

Pl
ec

 d
e 

C
on

di
ci

on
s 

M
em

òr
ia

 

Documentació gràfica 
general 

       

Documentació gràfica detalls        
Amidaments        
Cuadret de preus        
Pressupost         
Plec de condicions        
Memòria        

 
 
 
 

Subsistema d’instal·lacions 

D
oc

um
en

ta
ci

ó 
gr

àf
ic

a 
ge

ne
ra

l 

D
oc

um
en

ta
ci

ó 
de

ta
lls

. 

A
m

id
am

en
ts

 

C
ua

dr
et

 d
e 

pr
eu

s 

Pr
es

su
po

st
 

Pl
ec

 d
e 

C
on

di
ci

on
s 

M
em

òr
ia

 

Documentació gràfica 
general 

       

Documentació gràfica detalls        
Amidaments        
Cuadret de preus        
Pressupost         
Plec de condicions        
Memòria        

 
 
A cada una dels subsistemes s’ha 
de comprovar la qualitat i la 
definició del document i si conte 
totes les dades per ser executat el 
seu contingut. Cada un dels 
documents ha de tenir un grau 
d’autonomia pròpia correcte. 
Taules Resum: 

    

 
Subsistema de Sosteniment 
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 Entenedor Complet Autònom 
Documentació gràfica 
general 

   

Documentació gràfica 
detalls 

   

Amidaments    
Cuadret de preus    
Pressupost     
Plec de condicions    
Memòria    

 
 
 
 
 

Subsistema d’estructura 
 Entenedor Complet Autònom 
Documentació gràfica 
general 

   

Documentació gràfica 
detalls 

   

Amidaments    
Cuadret de preus    
Pressupost     
Plec de condicions    
Memòria     

Subsistema d’evolvent 
 Entenedor Complet Autònom 
Documentació gràfica 
general 

   

Documentació gràfica 
detalls 

   

Amidaments    
Cuadret de preus    
Pressupost     
Plec de condicions    
Memòria     

Subsistema de Compartimentació 
 Entenedor Complet Autònom 
Documentació gràfica 
general 

   

Documentació gràfica 
detalls 

   

Amidaments    
Cuadret de preus    
Pressupost     
Plec de condicions    
Memòria     

Subsistema d’acabats 
 Entenedor Complet Autònom 
Documentació gràfica 
general 

   

Documentació gràfica 
detalls 

   

Amidaments    
Cuadret de preus    
Pressupost     
Plec de condicions    
Memòria     
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Subsistema d’instal·lacions 
 Entenedor Complet Autònom 
Documentació gràfica 
general 

   

Documentació gràfica 
detalls 

   

Amidaments    
Cuadret de preus    
Pressupost     
Plec de condicions    
Memòria    

 
 

 
I-05a Qualitat de projecte documental: 

Subsistema de sosteniment: 
Paràmetre Freqüència/Lot Normativa Criteri 

d’acceptació 
Altres: 

Es defineix a cada una de les zones 
el sistema de sosteniment que 
existeix, (Fonamentacions 
corregudes, aïllades, llosa de 
fonamentació, pilots…..). 

Zona Codi Tècnics Completa si o no  

Està definida la geometria exacte. Zona de fonaments Codi Tècnics Completa si o no  
Existeix un plànol de replanteig 
amb cotes absolutes. 

Zona de fonaments Codi Tècnics Completa si o no  

Existeix un plànol de replanteig 
amb cotes entre eixos d’elements 
verticals. 

Zona de fonaments Codi Tècnics Completa si o no  

Existeix un plànol de replanteig 
amb possibles serveis. 

Zona de fonaments Codi Tècnics Completa si o no  

Existeix la definició de possibles 
interferències amb instal·lacions. 

Zona de fonaments Codi Tècnics Completa si o no  

En el cas que existeixin elements 
verticals, murs, esta definit la seva 
geometria en vertical amb totes les 
previsions. 

Zona de fonaments Codi Tècnics Completa si o no  

Està definit el tipus de material que 
s’utilitzarà. 

Zona de fonaments Codi Tècnics Completa si o no  

Està definit el tipus de sostrar-te 
portant. 

Zona de fonaments Codi Tècnics Completa si o no  

Esta definit el atlot Màxim de 
treball que comporta que es estable. 

Zona de fonaments Codi Tècnics Completa si o no  

Esta definit la presencia del nivell 
freàtic. 

Zona de fonaments Codi Tècnics Completa si o no  

 
I-05a Projecte Bàsic 
Paràmetre Lot 1 

(Sign i Data) 
Lot 2 
(Sign i Data) 

Lot 3 
(Sign i Data) 

Lot n: 
(Sign i 
Data) 

Es defineix a cada una de les zones 
el sistema de sosteniment que 
existeix, (Fonamentacions 
corregudes, aïllades, llosa de 
fonamentació, pilots…..). 

    

Està definida la geometria exacte.     
Existeix un plànol de replanteig 
amb cotes absolutes. 

    

Existeix un plànol de replanteig 
amb cotes entre eixos d’elements 
verticals. 

    

Existeix un plànol de replanteig 
amb possibles serveis. 

    

Existeix la definició de possibles 
interferències amb instal·lacions. 

    

En el cas que existeixin elements 
verticals, murs, esta definit la seva 
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geometria en vertical amb totes les 
previsions. 
Està definit el tipus de material que 
s’utilitzarà. 

    

Està definit el tipus de sostrar-te 
portant. 

    

Esta definit el atlot Màxim de 
treball que comporta que es estable. 

    

Esta definit la presencia del nivell 
freàtic. 

    

 
I-05b Qualitat de projecte documental: 

Subsistema d’estructura: 
Paràmetre Freqüència/Lot Normativa Criteri 

d’acceptació 
Altres: 

Es defineix a cada una de les zones 
el sistema d’estructura. 

Zona estructural o 400 
m2 d’estructura 

EH08 Codi 
Tècnics 

s. Codi Tècnics  

Es defineix clarament el material. Zona estructural o 400 
m2 d’estructura 

EH08 Codi 
Tècnics 

s.Codi Tècnics  

Es defineix clarament la geometria. Zona estructural o 400 
m2 d’estructura 

EH08 Codi 
Tècnics 

s.Codi Tècnics  

Hi ha plano de replanteig. Zona estructural o 400 
m2 d’estructura 

EH08 Codi 
Tècnics 

s.Codi Tècnics  

Hi ha plano marcant les cares fixes. Zona estructural o 400 
m2 d’estructura 

EH08 Codi 
Tècnics 

s.Codi Tècnics  

Hi ha plano de replanteig a cotes 
entre eixos  

Zona estructural o 400 
m2 d’estructura 

EH08 Codi 
Tècnics 

s.Codi Tècnics  

Es definiexen els passos 
d’instal·lacions. 

Zona estructural o 400 
m2 d’estructura 

EH08 Codi 
Tècnics 

s.Codi Tècnics  

Es defineixen els elements 
prefabricats. 

Zona estructural o 400 
m2 d’estructura 

EH08 Codi 
Tècnics 

s.Codi Tècnics  

Es defineixen clarament els armats: Zona estructural o 400 
m2 d’estructura 

EH08 Codi 
Tècnics 

s.Codi Tècnics  

Situació i geometria de les 
armadures. 

Zona estructural o 400 
m2 d’estructura 

EH08 Codi 
Tècnics 

s.Codi Tècnics  

Es definiexen les armadures dels 
cercols 

Zona estructural o 400 
m2 d´estructura 

EH08 Codi 
Tècnics 

s.Codi Tècnics  

Es definiexen les amadures 
generals en planta 

Zona estructural o 400 
m2 d´estructura 

EH08 Codi 
Tècnics 

s.Codi Tècnics  

Es defineixen les longituds de 
solapament i d’anclatge. 

Zona estructural o 400 
m2 d´estructura 

EH08 Codi 
Tècnics 

s.Codi Tècnics  

Situació dels elements 
alleugeridors. 

Zona estructural o 400 
m2 d´estructura 

EH08 Codi 
Tecnicc 

s.Codi Tecnicc  

Es definiexen els recobriments 
minims. 

Zona estructural o 400 
m2 d´estructura 

EH08 Codi 
Tecnicc 

s.Codi Tecnicc  

Hi ha detalls suficients. Zona estructural o 400 
m2 d´estructura 

EH08 Codi 
Tecnicc 

s.Codi Tecnicc  

 
I-05b Qualitat de projecte documental: 

Subsistema d’estructura: 
Parametre Lot 1 

(Sign i Data) 
Lot 2 
(Sign i Data) 

Lot 3 
(Sign i Data) 

Lot n: 
(Sign i 
Data) 

Es defineix a cada una de les zones 
el sistema d’estructura. 

    

Es defineix clarament el material.     
Es defineix clarament la geometria.     
Hi ha plano de replanteig.     
Hi ha plano marcant les cares fixes.     
Hi ha plano de replanteig a cotes 
entre eixos  

    

Es definiexen els passos 
d’instal.lacions. 

    

Es defineixen els elements 
prefabricats. 
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Es defineixen clarament els armats:     

Situació i geometria de les 
armadures. 

    

Es defineixen les armadures dels 
cèrcols 

    

Es definiexen les armadures 
generals en planta 

    

Es defineixen les longituds de 
solapament i d’ancoratges 

    

Situació dels elements 
alleugeridors. 

    

Es defineixen els recobriments 
mínims. 

    

Hi ha detalls suficients.     

 
I-05c Qualitat de projecte documental: 

Subsistema d’evolvent: 
Paràmetre Freqüència/Lot Normativa Criteri 

d’acceptació 
Altres: 

Evolvent vertical sobre rasant:     
Esta definida la geometria: Cada 50 ml de 

perímetre de façana o 
200 m2 

Codi Tècnic i 
NTE 

Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Estan definides les obertures, 
plànol de replanteig. 

Cada 50 ml de 
perímetre de façana o 
200 m2 

Codi Tècnic i 
NTE 

Completa, entenedora i 
autònoma 

 

S’ha definit l’acabat superficial, 
plànol d’acabats. 

Cada 50 ml de 
perímetre de façana o 
200 m2 

Codi Tècnic i 
NTE 

Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Estan definides els tipus 
d’obertures. 

Cada 50 ml de 
perímetre de façana o 
200 m2 

Codi Tècnic i 
NTE 

Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Característiques de la fusteria. Cada 50 ml de 
perímetre de façana o 
200 m2 

Codi Tècnic i 
NTE 

Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Característiques dels vidres. Cada 50 ml de 
perímetre de façana o 
200 m2 

Codi Tècnic i 
NTE 

Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Característiques del para-sol. Cada 50 ml de 
perímetre de façana o 
200 m2 

Codi Tècnic i 
NTE 

Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Estan definides les seccions 
constructives: 

Cada 50 ml de 
perímetre de façana o 
200 m2 

Codi Tècnic i 
NTE 

Completa, entenedora i 
autònoma 

 

General de l’edifici. Cada 50 ml de 
perímetre de façana o 
200 m2 

Codi Tècnic i 
NTE 

Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Unió amb la cota inferior. Cada 50 ml de 
perímetre de façana o 
200 m2 

Codi Tècnic i 
NTE 

Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Unió amb la cota superior. Cada 50 ml de 
perímetre de façana o 
200 m2 

Codi Tècnic i 
NTE 

Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Estan definits els materials: Cada 50 ml de 
perímetre de façana o 
200 m2 

Codi Tècnic i 
NTE 

Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Que asseguren la estabilitat. Cada 50 ml de 
perímetre de façana o 
200 m2 

Codi Tècnic i 
NTE 

Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Que asseguren la estanqueitat. Cada 50 ml de 
perímetre de façana o 
200 m2 

Codi Tècnic i 
NTE 

Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Que asseguren el confort tèrmic. Cada 50 ml de 
perímetre de façana o 
200 m2 

Codi Tècnic i 
NTE 

Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Que asseguren el confort acústic. Cada 50 ml de 
perímetre de façana o 
200 m2 

Codi Tècnic i 
NTE 

Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Evolvent vertical sota rasant: Cada 50 ml de 
perímetre de façana o 
200 m2 

Codi Tècnic i 
NTE 

Completa, entenedora i 
autònoma 
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Esta definida la geometria: Cada 50 ml de 
perímetre de façana o 
200 m2 

Codi Tècnic i 
NTE 

Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Estan definides les obertures, 
plànol de replanteig. 

Cada 50 ml de 
perímetre de façana o 
200 m2 

Codi Tècnic i 
NTE 

Completa, entenedora i 
autònoma 

 

S’ha definit l’acabat superficial, 
plànol d’acabats. 

Cada 50 ml de 
perímetre de façana o 
200 m2 

Codi Tècnic i 
NTE 

Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Estan definides les seccions 
constructives: 

Cada 50 ml de 
perímetre de façana o 
200 m2 

Codi Tècnic i 
NTE 

Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Estan definits els materials: Cada 50 ml de 
perímetre de façana o 
200 m2 

Codi Tècnic i 
NTE 

Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Que asseguren la estanqueitat Cada 50 ml de 
perímetre de façana o 
200 m2 

Codi Tècnic i 
NTE 

Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Que asseguren el confort tèrmic Cada 50 ml de 
perímetre de façana o 
200 m2 

Codi Tècnic i 
NTE 

Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Que asseguren el confort acústic. Cada 50 ml de 
perímetre de façana o 
200 m2 

Codi Tècnic i 
NTE 

Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Evolvent Horitzontal sobre rasant: 300 m2  Codi Tècnic i 
NTE 

Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Esta definida la geometria: 300 m2  Codi Tècnic i 
NTE 

Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Estan definides les obertures, 
plànol de replanteig. 

300 m2  Codi Tècnic i 
NTE 

Completa, entenedora i 
autònoma 

 

S’ha definit l’acabat superficial, 
plànol d’acabats. 

300 m2  Codi Tècnic i 
NTE 

Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Es definies en clarament les 
pendents. 

300 m2  Codi Tècnic i 
NTE 

Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Es definies clarament la situacions 
de les llima-te-les i limahoyas. 

300 m2  Codi Tècnic i 
NTE 

Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Estan definides els tipus 
d’obertures. 

300 m2  Codi Tècnic i 
NTE 

Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Característiques de la fusteria 300 m2  Codi Tècnic i 
NTE 

Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Característiques dels vidres 300 m2  Codi Tècnic i 
NTE 

Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Característiques del para-sol. 300 m2  Codi Tècnic i 
NTE 

Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Estan definides les seccions 
constructives: 

300 m2  Codi Tècnic i 
NTE 

Completa, entenedora i 
autònoma 

 

General de l’edifici. 300 m2  Codi Tècnic i 
NTE 

Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Unió amb la cota inferior. 300 m2  Codi Tècnic i 
NTE 

Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Unió amb la cota superior. 300 m2  Codi Tècnic i 
NTE 

Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Estan definits els materials: 300 m2  Codi Tècnic i 
NTE 

Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Que asseguren la estabilitat 300 m2  Codi Tècnic i 
NTE 

Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Que asseguren la estanqueitat 300 m2  Codi Tècnic i 
NTE 

Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Que asseguren el confort tèrmic 300 m2  Codi Tècnic i 
NTE 

Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Que asseguren el confort acústic. 300 m2  Codi Tècnic i 
NTE 

Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Evolvent horitzontal sota rasant: 300 m2  Codi Tècnic i 
NTE 

Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Esta definida la geometria: 300 m2  Codi Tècnic i 
NTE 

Completa, entenedora i 
autònoma 

 

S’ha definit l’acabat superficial, 
plànol d’acabats. 

300 m2  Codi Tècnic i 
NTE 

Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Estan definides les seccions 
constructives: 

300 m2  Codi Tècnic i 
NTE 

Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Estan definits els materials: 300 m2  Codi Tècnic i 
NTE 

Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Que asseguren la estanqueitat 300 m2  Codi Tècnic i 
NTE 

Completa, entenedora i 
autònoma 
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Que asseguren el confort tèrmic.. 300 m2  Codi Tècnic i 
NTE 

Completa, entenedora i 
autònoma 

 

 
I-05c Qualitat de projecte documental: 

Subsistema d’evolvent: 
Paràmetre Lot 1 

(Sign i Data) 
Lot 2 
(Sign i Data) 

Lot 3 
(Sign i Data) 

Lot n: 
(Sign i 
Data) 

Evolvent vertical sobre rasant:     
Esta definida la geometria:     
Estan definides les obertures, 
plànol de replanteig. 

    

S’ha definit l’acabat superficial, 
plànol d’acabats. 

    

Estan definides els tipus 
d’obertures. 

    

Característiques de la fusteria.     
Característiques dels vidres.     
Característiques del para-sol.     
Estan definides les seccions 
constructives: 

    

General de l’edifici.     
Unió amb la cota inferior.     
Unió amb la cota superior.     
Estan definits els materials:     
Que asseguren la estabilitat.     
Que asseguren la estanqueitat.     
Que asseguren el confort tèrmic.     
Que asseguren el confort acústic.     
Evolvent vertical sota rasant:     
Esta definida la geometria:     
Estan definides les obertures, 
plànol de replanteig. 

    

S’ha definit l’acabat superficial, 
plànol d’acabats. 

    

Estan definides les seccions 
constructives: 

    

Estan definits els materials:     
Que asseguren la estanqueitat     
Que asseguren el confort tèrmic     
Que asseguren el confort acústic.     
Evolvent Horitzontal sobre 
rasant: 

    

Esta definida la geometria:     
Estan definides les obertures, 
plànol de replanteig. 

    

S’ha definit l’acabat superficial, 
plànol d’acabats. 

    

Es definies clarament les pendents.     
Es definies clarament la situacions 
de les llima-te-les i limahoyas. 

    

Estan definides els tipus 
d’obertures. 

    

Característiques de la fusteria     
Característiques dels vidres     
Característiques del para-sol.     
Estan definides les seccions 
constructives: 

    

General de l’edifici.     
Unió amb la cota inferior.     
Unió amb la cota superior.     
Estan definits els materials:     
Que asseguren la estabilitat     
Que asseguren la estanqueitat     
Que asseguren el confort tèrmic     
Que asseguren el confort acústic.     
Evolvent horitzontal sota rasant:     
Esta definida la geometria:     
S’ha definit l’acabat superficial, 
plànol d’acabats. 
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Estan definides les seccions 
constructives: 

    

Estan definits els materials:     
Que asseguren la estanqueitat     
Que asseguren el confort tèrmic..     

 
I-05d Qualitat de projecte documental: 

Subsistema de compartimentació: 
Paràmetre Freqüència/Lot Normativa Criteri 

d’acceptació 
Altres: 

Compartimentació fixa:     
Es defineix la geometria: Cada unitat de 

transport vertical 
(Escales) i 300 m2 de 
superfície 

NO PROCEDEIX Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Es defineix el replanteig de la 
compartimentació. 

Cada unitat de 
transport vertical 
(Escales) i 300 m2 de 
superfície 

NO PROCEDEIX Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Es defineixen els gruixos. Cada unitat de 
transport vertical 
(Escales) i 300 m2 de 
superfície 

NO PROCEDEIX Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Es defineix les característiques. Cada unitat de 
transport vertical 
(Escales) i 300 m2 de 
superfície 

NO PROCEDEIX Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Es defineixen els detalls 
constructius. 

Cada unitat de 
transport vertical 
(Escales) i 300 m2 de 
superfície 

NO PROCEDEIX Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Es defineixen els elements que 
donen el confort tèrmic. 

Cada unitat de 
transport vertical 
(Escales) i 300 m2 de 
superfície 

NO PROCEDEIX Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Es defineixen els elements que 
donen el confort acústic. 

Cada unitat de 
transport vertical 
(Escales) i 300 m2 de 
superfície 

NO PROCEDEIX Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Compartimentació semi-fixe: Cada unitat de 
transport vertical 
(Escales) i 300 m2 de 
superfície 

NO PROCEDEIX Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Es defineix la geometria: Cada unitat de 
transport vertical 
(Escales) i 300 m2 de 
superfície 

NO PROCEDEIX Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Es defineix el replanteig de la 
compartimentació. 

Cada unitat de 
transport vertical 
(Escales) i 300 m2 de 
superfície 

NO PROCEDEIX Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Es defineixen els gruixos. Cada unitat de 
transport vertical 
(Escales) i 300 m2 de 
superfície 

NO PROCEDEIX Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Es defineix les característiques. Cada unitat de 
transport vertical 
(Escales) i 300 m2 de 
superfície 

NO PROCEDEIX Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Es defineixen els detalls 
constructius. 

Cada unitat de 
transport vertical 
(Escales) i 300 m2 de 
superfície 

NO PROCEDEIX Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Es defineixen els elements que 
donen el confort tèrmic. 

Cada unitat de 
transport vertical 
(Escales) i 300 m2 de 
superfície 

NO PROCEDEIX Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Es defineixen els elements que 
donen el confort acústic. 

Cada unitat de 
transport vertical 
(Escales) i 300 m2 de 
superfície 

NO PROCEDEIX Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Elements mòbils (Fusteria Interior): Cada unitat de NO PROCEDEIX Completa, entenedora i  
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transport vertical 
(Escales) i 300 m2 de 
superfície 

autònoma 

Es defineix la geometria: Cada unitat de 
transport vertical 
(Escales) i 300 m2 de 
superfície 

NO PROCEDEIX Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Es defineix el replanteig, la 
situacions exacte de cada obertura. 

Cada unitat de 
transport vertical 
(Escales) i 300 m2 de 
superfície 

NO PROCEDEIX Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Es defineix el tipus d’obertura. Cada unitat de 
transport vertical 
(Escales) i 300 m2 de 
superfície 

NO PROCEDEIX Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Es defineix l’acabat de l’element 
Mobil i sistemes d’enclavament. 

Cada unitat de 
transport vertical 
(Escales) i 300 m2 de 
superfície 

NO PROCEDEIX Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Es defineixen els detalls 
constructius. 

Cada unitat de 
transport vertical 
(Escales) i 300 m2 de 
superfície 

NO PROCEDEIX Completa, entenedora i 
autònoma 

 

 
I‐05d  Qualitat de projecte documental: 

Subsistema de compartimentació: 
Paràmetre  Lot 1 

(Sign i Data) 
Lot 2 
(Sign i Data) 

Lot 3 
(Sign i Data) 

Lot n: 
(Sign i Data) 

Compartimentació fixa:        
Es defineix la geometria:        
Es defineix el replanteig de la 
compartimentació. 

       

Es defineixen els gruixos.        
Es defineix les característiques.        
Es defineixen els detalls 
constructius. 

       

Es defineixen els elements que 
donen el confort tèrmic. 

       

Es defineixen els elements que 
donen el confort acústic. 

       

Compartimentació semi-fixe:        
Es defineix la geometria:        
Es defineix el replanteig de la 
compartimentació. 

       

Es defineixen els gruixos.        
Es defineix les característiques.        
Es defineixen els detalls 
constructius. 

       

Es defineixen els elements que 
donen el confort tèrmic. 

       

Es defineixen els elements que 
donen el confort acústic. 

       

Elements mòbils (Fusteria Interior):        
Es defineix la geometria:        
Es defineix el replanteig, la 
situacions exacte de cada obertura. 

       

Es defineix el tipus d’obertura.        
Es defineix l’acabat de l’element 
Mobil i sistemes d’enclavament. 

       

Es defineixen els detalls 
constructius. 

       

 
I-05e Qualitat de projecte documental: 

Subsistema d’acabats: 
Paràmetre Freqüència/Lot Normativa Criteri 

d’acceptació 
Altres: 

Definició de les característiques 
dels acabats horitzontals superiors 

Cada estància  i 300 
m2 de superfície 

NO PROCEDEIX Completa, entenedora i 
autònoma 
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de cada un dels paraments. 
Definició del tipis d’acabat Cada estància  i 300 

m2 de superfície 
NO PROCEDEIX Completa, entenedora i 

autònoma 
 

Definició de la qualitat Cada estància  i 300 
m2 de superfície 

NO PROCEDEIX Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Definició de l’aspecte  Cada estància  i 300 
m2 de superfície 

NO PROCEDEIX Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Definició del detall constructiu. Cada estància  i 300 
m2 de superfície 

NO PROCEDEIX Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Definició de les propietats: Cada estància  i 300 
m2 de superfície 

NO PROCEDEIX Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Estanqueitat Cada estància  i 300 
m2 de superfície 

NO PROCEDEIX Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Aïllant tèrmic Cada estància  i 300 
m2 de superfície 

NO PROCEDEIX Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Aïllant acústic. Cada estància  i 300 
m2 de superfície 

NO PROCEDEIX Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Propietats físiques Cada estància  i 300 
m2 de superfície 

NO PROCEDEIX Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Mecàniques Cada estància  i 300 
m2 de superfície 

NO PROCEDEIX Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Químiques Cada estància  i 300 
m2 de superfície 

NO PROCEDEIX Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Altres  Cada estància  i 300 
m2 de superfície 

NO PROCEDEIX Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Definició de les característiques 
dels acabats horitzontals inferiors 
de cada un dels paraments. 

Cada estància  i 300 
m2 de superfície 

NO PROCEDEIX Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Definició del tipis d’acabat Cada estància  i 300 
m2 de superfície 

NO PROCEDEIX Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Definició de la qualitat Cada estància  i 300 
m2 de superfície 

NO PROCEDEIX Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Definició de l’aspecte  Cada estància  i 300 
m2 de superfície 

NO PROCEDEIX Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Definició del detall constructiu. 
Definició de les propietats: 

Cada estància  i 300 
m2 de superfície 

NO PROCEDEIX Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Estanqueitat Cada estància  i 300 
m2 de superfície 

NO PROCEDEIX Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Aïllant tèrmic Cada estància  i 300 
m2 de superfície 

NO PROCEDEIX Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Aïllant acústic. Cada estància  i 300 
m2 de superfície 

NO PROCEDEIX Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Propietats físiques Cada estància  i 300 
m2 de superfície 

NO PROCEDEIX Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Mecàniques Cada estància  i 300 
m2 de superfície 

NO PROCEDEIX Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Químiques Cada estància  i 300 
m2 de superfície 

NO PROCEDEIX Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Altres  Cada estància  i 300 
m2 de superfície 

NO PROCEDEIX Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Definició de les característiques 
dels acabats verticals de cada un 
dels paraments. 

Cada estància  i 300 
m2 de superfície 

NO PROCEDEIX Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Definició del tipus d’acabat Cada estància  i 300 
m2 de superfície 

NO PROCEDEIX Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Definició de la qualitat Cada estància  i 300 
m2 de superfície 

NO PROCEDEIX Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Definició de l’aspecte  Cada estància  i 300 
m2 de superfície 

NO PROCEDEIX Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Definició del detall constructiu. Cada estància  i 300 
m2 de superfície 

NO PROCEDEIX Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Definició de les propietats: Cada estància  i 300 
m2 de superfície 

NO PROCEDEIX Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Estanqueitat Cada estància  i 300 
m2 de superfície 

NO PROCEDEIX Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Aïllant tèrmic Cada estància  i 300 
m2 de superfície 

NO PROCEDEIX Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Aïllant acústic. Cada estància  i 300 
m2 de superfície 

NO PROCEDEIX Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Propietats físiques Cada estància  i 300 
m2 de superfície 

NO PROCEDEIX Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Mecàniques Cada estància  i 300 
m2 de superfície 

NO PROCEDEIX Completa, entenedora i 
autònoma 

 

Químiques Cada estància  i 300 NO PROCEDEIX Completa, entenedora i  



Sistema Integral De Gestió De Qualitat, Prevenció De Riscos Laborals I Pràctiques Medi Ambientals 
ANNEXES 

28 

m2 de superfície autònoma 
Altres Cada estància  i 300 

m2 de superfície 
NO PROCEDEIX Completa, entenedora i 

autònoma 
 

 
I-05e Qualitat de projecte documental: 

Subsistema d’acabats: 
Paràmetre Lot 1 

(Sign i Data) 
Lot 2 
(Sign i Data) 

Lot 3 
(Sign i Data) 

Lot n: 
(Sign i 
Data) 

Definició de les característiques 
dels acabats horitzontals superiors 
de cada un dels paraments. 

    

Definició del tipis d’acabat     
Definició de la qualitat     
Definició de l’aspecte      
Definició del detall constructiu.     
Definició de les propietats:     
Estanqueitat     
Aïllant tèrmic     
Aïllant acústic.     
Propietats físiques     
Mecàniques     
Químiques     
Altres      
Definició de les característiques 
dels acabats horitzontals inferiors 
de cada un dels paraments. 

    

Definició del tipis d’acabat     
Definició de la qualitat     
Definició de l’aspecte      
Definició del detall constructiu. 
Definició de les propietats: 

    

Estanqueitat     
Aïllant tèrmic     
Aïllant acústic.     
Propietats físiques     
Mecàniques     
Químiques     
Altres      
Definició de les característiques 
dels acabats verticals de cada un 
dels paraments. 

    

Definició del tipus d’acabat     
Definició de la qualitat     
Definició de l’aspecte      
Definició del detall constructiu.     
Definició de les propietats:     
Estanqueitat     
Aïllant tèrmic     
Aïllant acústic.     
Propietats físiques     
Mecàniques     
Químiques     
Altres     

 
I-05f Qualitat de projecte documental: 

Subsistema d’instal·lacions: 
Paràmetre Freqüència/Lot Normativa Criteri 

d’acceptació 
Altres: 

Instal·lacions  mecàniques     

Comprovar el correcte col·locació 
d’instal·lacions 

Cada unitat funcional S. Normativa 
vigent 

  

Comprovar el correcte diàmetre Cada unitat funcional S. vigent   

Comprovar els aïllaments Cada unitat funcional S. vigent   
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Comprovar la correcta col·locació 
d’elements entremitjos 

Cada unitat funcional S. vigent   

Comprovació d’elements finals Cada unitat funcional S. vigent   

Instal·lacions elèctriques:     

Comprovar el correcte col·locació 
d’instal·lació 

Cada unitat funcional S. vigent   

Comprovar el correcte secció de les 
instal·lacions 

Cada unitat funcional S. vigent   

Comprovar el correcte col·locació 
d’elements finals segons normativa. 

Cada unitat funcional S. vigent   

Comprovar la correcte col·locació 
de proteccions elèctriques. 

Cada unitat funcional S. vigent   

 
I-05f Qualitat de projecte documental: 

Subsistema d’instal·lacions: 
Paràmetre Lot 1 

(Sign i Data) 
Lot 2 
(Sign i Data) 

Lot 3 
(Sign i Data) 

Lot n: 
(Sign i 
Data) 

Instal·lacions  mecàniques     

Comprovar el correcte col·locació 
d’instal·lacions 

    

Comprovar el correcte diàmetre     

Comprovar els aïllaments     

Comprovar la correcta col·locació 
d’elements entremitjos 

    

Comprovació d’elements finals     

Instal·lacions elèctriques:     

Comprovar el correcte col·locació 
d’instal·lació 

    

Comprovar el correcte secció de les 
instal·lacions 

    

Comprovar el correcte col·locació 
d’elements finals segons normativa. 

    

Comprovar la correcte col·locació 
de proteccions elèctriques. 

    

 
 
I-06a Estudi de seguretat:  

Subsistema de sosteniment: 
Paràmetre Freqüència/Lot Normativa Criteri 

d’acceptació 
Altres: 

Avaluar els següents riscos:     
Moviment de terres:     
Excavacions:     
Caigudes d’objectes Zona de cada tipus de 

fonaments 
LPRL 1512 Inexistència de perill  

Desplaçament o desploms de terres, 
per diversos motius: 

    

Roques Zona de cada tipus de 
fonaments 

LPRL 1512 Inexistència de perill  

Maquines  Zona de cada tipus de LPRL 1512 Inexistència de perill  
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fonaments 
Tal·lus inadequats Zona de cada tipus de 

fonaments 
LPRL 1512 Inexistència de perill  

Per variació d’humitat Zona de cada tipus de 
fonaments 

LPRL 1512 Inexistència de perill  

Filtració acusa Zona de cada tipus de 
fonaments 

LPRL 1512 Inexistència de perill  

Vibracions Zona de cada tipus de 
fonaments 

LPRL 1512 Inexistència de perill  

Variacions de temperatura Zona de cada tipus de 
fonaments 

LPRL 1512 Inexistència de perill  

Per falles d’estivacions Zona de cada tipus de 
fonaments 

LPRL 1512 Inexistència de perill  

Per sota nivell freàtic Zona de cada tipus de 
fonaments 

LPRL 1512 Inexistència de perill  

Sobrecàrregues de les voreres 
d’excavació. 

Zona de cada tipus de 
fonaments 

LPRL 1512 Inexistència de perill  

Aluds Zona de cada tipus de 
fonaments 

LPRL 1512 Inexistència de perill  

Atropellaments, col·lisions de 
maquinaria. 

Zona de cada tipus de 
fonaments 

LPRL 1512 Inexistència de perill  

Cops amb objectes mòbils Zona de cada tipus de 
fonaments 

LPRL 1512 Inexistència de perill  

Caigudes de personal a diferent 
nivell i al mateix nivell. 

Zona de cada tipus de 
fonaments 

LPRL 1512 Inexistència de perill  

Contactes elèctrics directes i 
indirectes. 

Zona de cada tipus de 
fonaments 

LPRL 1512 Inexistència de perill  

Inundacions Zona de cada tipus de 
fonaments 

LPRL 1512 Inexistència de perill  

Asfixies Zona de cada tipus de 
fonaments 

LPRL 1512 Inexistència de perill  

Replens:     
Sinistres amb vehicles. Zona de cada tipus de 

fonaments 
LPRL 1512 Inexistència de perill  

Caiguda des de la caixa del 
Vehicle. 

Zona de cada tipus de 
fonaments 

LPRL 1512 Inexistència de perill  

Interferències entre vehicles Zona de cada tipus de 
fonaments 

LPRL 1512 Inexistència de perill  

Atropellament  Zona de cada tipus de 
fonaments 

LPRL 1512 Inexistència de perill  

Vibracions sobre les persones. Zona de cada tipus de 
fonaments 

LPRL 1512 Inexistència de perill  

Fonamentacions:     
Encofrats:     
Despreniments per mal acopi de 
material 

Zona de cada tipus de 
fonaments 

LPRL 1512 Inexistència de perill  

Cops a les extremitats superiors Zona de cada tipus de 
fonaments 

LPRL 1512 Inexistència de perill  

Caiguda a diferent nivell Zona de cada tipus de 
fonaments 

LPRL 1512 Inexistència de perill  

Caiguda de material d’encofrat Zona de cada tipus de 
fonaments 

LPRL 1512 Inexistència de perill  

Caiguda de persones Zona de cada tipus de 
fonaments 

LPRL 1512 Inexistència de perill  

Talls a les extremitats superiors Zona de cada tipus de 
fonaments 

LPRL 1512 Inexistència de perill  

Talls a les extremitats inferiors Zona de cada tipus de 
fonaments 

LPRL 1512 Inexistència de perill  

Riscos elèctrics Zona de cada tipus de 
fonaments 

LPRL 1512 Inexistència de perill  

Ferralla:     
Talls i ferides a les extremitats Zona de cada tipus de 

fonaments 
LPRL 1512 Inexistència de perill  

Aplastaments per càrrega i 
descàrrega de materials 

Zona de cada tipus de 
fonaments 

LPRL 1512 Inexistència de perill  

Caigudes a diferent nivell i al 
mateix 

Zona de cada tipus de 
fonaments 

LPRL 1512 Inexistència de perill  

Cops per caiguda descontrolada de 
carrega suspesa. 

Zona de cada tipus de 
fonaments 

LPRL 1512 Inexistència de perill  

 
I-06a Estudi de seguretat:  

Subsistema de sosteniment: 
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Paràmetre Lot 1 
(Sign i Data) 

Lot 2 
(Sign i Data) 

Lot 3 
(Sign i Data) 

Lot n: 
(Sign i 
Data) 

Avaluar els següents riscos:     
Moviment de terres:     
Excavacions:     
Caigudes d’objectes     
Desplaçament o desploms de terres, 
per diversos motius: 

    

Roques     
Maquines      
Tal·lus inadequats     
Per variació d’humitat     
Filtració acusa     
Vibracions     
Variacions de temperatura     
Per falles d’estivacions     
Per sota nivell freàtic     
Sobrecàrregues de les voreres 
d’excavació. 

    

Aluds     
Atropellaments, col·lisions de 
maquinaria. 

    

Cops amb objectes mòbils     
Caigudes de personal a diferent 
nivell i al mateix nivell. 

    

Contactes elèctrics directes i 
indirectes. 

    

Inundacions     
Asfixies     
Replens:     
Sinistres amb vehicles.     
Caiguda des de la caixa del 
Vehicle. 

    

Interferències entre vehicles     
Atropellament      
Vibracions sobre les persones.     
Fonamentacions:     
Encofrats:     
Despreniments per mal acopi de 
material 

    

Cops a les extremitats superiors     
Caiguda a diferent nivell     
Caiguda de material d’encofrat     
Caiguda de persones     
Talls a les extremitats superiors     
Talls a les extremitats inferiors     
Riscos elèctrics     
Ferralla:     
Talls i ferides a les extremitats     
Aplastaments per càrrega i 
descàrrega de materials 

    

Caigudes a diferent nivell i al 
mateix 

    

Cops per caiguda descontrolada de 
carrega suspesa. 

    

 
I-06b Estudi de seguretat:  

Subsistema d’estructura: 
Paràmetre Freqüència/Lot Normativa Criteri 

d’acceptació 
Altres: 

Avaluar els següents riscos:     
Encofrats:     
Despreniments per mal acopi de 
material 

Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  

Cops a les extremitats superiors Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  
Caiguda a diferent nivell Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  
Caiguda de material d’encofrat Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  
Caiguda de persones Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  
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Talls a les extremitats superiors Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  
Talls a les extremitats inferiors Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  
Riscos elèctrics Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  
Ferralla:     
Avaluar els següents riscos: Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  
Encofrats:     
Despreniments per mal acopi de 
material 

Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  

Cops a les extremitats superiors Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  
Caiguda a diferent nivell Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  
Caiguda de material d’encofrat Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  
Caiguda de persones Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  
Talls a les extremitats superiors Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  
Talls a les extremitats inferiors Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  
Riscos elèctrics Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  
Ferralla:     
Talls i ferides a les extremitats Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  
Aplastaments per càrrega i 
descàrrega de materials 

Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  

Lesions a les extremitats inferiors 
degut a caminar per sobre el forjat. 

Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  

Els degut a les eventuals ruptures 
de rodons d’acer durant l’estirat o 
doblegat. 

Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  

Sobreesforços Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  
Caigudes a diferent nivell i al 
mateix 

Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  

Cops per caiguda descontrolada de 
carrega suspesa. 

Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  

Muntatge d’estructures 
metàl·liques: 

Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  

Bolcat de piles t’acopi de perfilaria Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  
Despreniments de càrregues 
suspeses 

Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  

Atrapament per objectes pesats Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  
Cops i talls a les mans Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  
Cremadures Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  
Radiacions Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  
Caigudes a diferent nivell Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  
Caigudes al mateix nivell Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  
Caigudes al buit Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  
Partícules als ulls Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  
Contacte amb Corrent Eléctrica Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  
Explosió d’ampolles Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  
Incendis Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  
Intoxicacions Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  
Feines de manipulació del formigó: Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  
Caigudes de persones i objectes al 
mateix nivell 

Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  

Caigudes de persones i objectes a 
diferent nivell 

Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  

Caigudes de persones i objectes al 
buit 

Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  

Enfonsament d’encofrats Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  
Ruptura de l’encofrat Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  
Petjades sobre objectes punxants Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  
Les derivades de treball sobre 
terres humits o mullats 

Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  

Contacte amb el formigó Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  
Falla d’estivacions Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  
Soroll ambiental Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  
Contacte Electric. Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  
Talls i ferides a les extremitats Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  
Aplastaments per càrrega i 
descàrrega de materials 

Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  

Lesions a les extremitats inferiors 
degut a caminar per sobre el forjat. 

Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  

Els degut a les eventuals ruptures 
de rodons d’acer durant l’estirat o 
doblegat. 

Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  

Sobreesforços Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  
Caigudes a diferent nivell i al 
mateix 

Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  
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Cops per caiguda descontrolada de 
carrega suspesa. 

Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  

Muntatge d’estructures 
metàl·liques: 

Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  

Bolcat de piles t’acopi de perfilaria Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  
Despreniments de càrregues 
suspeses 

Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  

Atrapament per objectes pesats Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  
Cops i talls a les mans Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  
Cremadures Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  
Radiacions Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  
Caigudes a diferent nivell Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  
Caigudes al mateix nivell Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  
Caigudes al buit Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  
Partícules als ulls Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  
Contacte amb Corrent elèctrica Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  
Explosió d’ampolles Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  
Incendis Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  
Intoxicacions Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  
Feines de manipulació del formigó:     
Caigudes de persones i objectes al 
mateix nivell 

Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  

Caigudes de persones i objectes a 
diferent nivell 

Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  

Caigudes de persones i objectes al 
buit 

Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  

Enfonsament d’encofrats Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  
Ruptura de l’encofrat Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  
Petjades sobre objectes punxants Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  
Les derivades de treball sobre 
terres humits o mullats 

Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  

Contacte amb el formigó Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  
Falla d’estivacions Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  
Soroll ambiental Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  
Contacte Electric. Cada nivell o 400 m2 LPRL 1512 Inexistència de perill  
 
 
I-06b Estudi de seguretat:  

Subsistema d’estructura: 
Paràmetre Lot 1 

(Sign i Data) 
Lot 2 
(Sign i Data) 

Lot 3 
(Sign i Data) 

Lot n: 
(Sign i 
Data) 

Avaluar els següents riscos:     
Encofrats:     
Despreniments per mal acopi de 
material 

    

Cops a les extremitats superiors     
Caiguda a diferent nivell     
Caiguda de material d’encofrat     
Caiguda de persones     
Talls a les extremitats superiors     
Talls a les extremitats inferiors     
Riscos elèctrics     
Ferralla:     
Avaluar els següents riscos:     
Encofrats:     
Despreniments per mal acopi de 
material 

    

Cops a les extremitats superiors     
Caiguda a diferent nivell     
Caiguda de material d’encofrat     
Caiguda de persones     
Talls a les extremitats superiors     
Talls a les extremitats inferiors     
Riscos elèctrics     
Ferralla:     
Talls i ferides a les extremitats     
Aplastaments per càrrega i 
descàrrega de materials 

    

Lesions a les extremitats inferiors     
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degut a caminar per sobre el forjat. 
Els degut a les eventuals ruptures 
de rodons d’acer durant l’estirat o 
doblegat. 

    

Sobreesforços     
Caigudes a diferent nivell i al 
mateix 

    

Cops per caiguda descontrolada de 
carrega suspesa. 

    

Muntatge d’estructures 
metàl·liques: 

    

Bolcat de piles t’acopi de perfilaria     
Despreniments de càrregues 
suspeses 

    

Atrapament per objectes pesats     
Cops i talls a les mans     
Cremadures     
Radiacions     
Caigudes a diferent nivell     
Caigudes al mateix nivell     
Caigudes al buit     
Partícules als ulls     
Contacte amb Corrent Eléctrica     
Explosió d’ampolles     
Incendis     
Intoxicacions     
Feines de manipulació del formigó:     
Caigudes de persones i objectes al 
mateix nivell 

    

Caigudes de persones i objectes a 
diferent nivell 

    

Caigudes de persones i objectes al 
buit 

    

Enfonsament d’encofrats     
Ruptura de l’encofrat     
Petjades sobre objectes punxants     
Les derivades de treball sobre 
terres humits o mullats 

    

Contacte amb el formigó     
Falla d’estivacions     
Soroll ambiental     
Contacte Electric.     
Talls i ferides a les extremitats     
Aplastaments per càrrega i 
descàrrega de materials 

    

Lesions a les extremitats inferiors 
degut a caminar per sobre el forjat. 

    

Els degut a les eventuals ruptures 
de rodons d’acer durant l’estirat o 
doblegat. 

    

Sobreesforços     
Caigudes a diferent nivell i al 
mateix 

    

Cops per caiguda descontrolada de 
carrega suspesa. 

    

Muntatge d’estructures 
metàl·liques: 

    

Bolcat de piles t’acopi de perfilaria     
Despreniments de càrregues 
suspeses 

    

Atrapament per objectes pesats     
Cops i talls a les mans     
Cremadures     
Radiacions     
Caigudes a diferent nivell     
Caigudes al mateix nivell     
Caigudes al buit     
Partícules als ulls     
Contacte amb Corrent elèctrica     
Explosió d’ampolles     
Incendis     
Intoxicacions     
Feines de manipulació del formigó:     
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Caigudes de persones i objectes al 
mateix nivell 

    

Caigudes de persones i objectes a 
diferent nivell 

    

Caigudes de persones i objectes al 
buit 

    

Enfonsament d’encofrats     
Ruptura de l’encofrat     
Petjades sobre objectes punxants     
Les derivades de treball sobre 
terres humits o mullats 

    

Contacte amb el formigó     
Falla d’estivacions     
Soroll ambiental     
Contacte Electric.     
 
 
I-06c Estudi de seguretat:  

Subsistema d’evolvent: 
Paràmetre Freqüència/Lot Normativa Criteri 

d’acceptació 
Altres: 

Façanes de fàbrica:     
Caigudes de persones al buit Cada planta i 50 ml de 

perímetre 
 Inexistència de perill  

Caigudes al mateix nivell Cada planta i 50 ml de 
perímetre 

 Inexistència de perill  

Caigudes a diferent nivell Cada planta i 50 ml de 
perímetre 

 Inexistència de perill  

Caiguda d’objectes sobre les 
persones 

Cada planta i 50 ml de 
perímetre 

 Inexistència de perill  

Cops contra objectes Cada planta i 50 ml de 
perímetre 

 Inexistència de perill  

Talls produïts per maquines 
manuals 

Cada planta i 50 ml de 
perímetre 

 Inexistència de perill  

Dermatitis Cada planta i 50 ml de 
perímetre 

 Inexistència de perill  

Partícules als ulls Cada planta i 50 ml de 
perímetre 

 Inexistència de perill  

Derivats per ambients contaminats Cada planta i 50 ml de 
perímetre 

 Inexistència de perill  

Sobreesforços Cada planta i 50 ml de 
perímetre 

 Inexistència de perill  

Electrocució Cada planta i 50 ml de 
perímetre 

 Inexistència de perill  

Atrapaments per mitjans d’elevació 
o transport 

Cada planta i 50 ml de 
perímetre 

 Inexistència de perill  

Muntatge de peces de façanes 
prefabricats: 

Cada planta i 50 ml de 
perímetre 

 Inexistència de perill  

Cops a persones pel transport en 
suspensió de grans peces. 

Cada planta i 50 ml de 
perímetre 

 Inexistència de perill  

Atrapaments durant maniobres 
d’ubicació 

Cada planta i 50 ml de 
perímetre 

 Inexistència de perill  

Caigudes al mateix nivell Cada planta i 50 ml de 
perímetre 

 Inexistència de perill  

Caigudes a diferent nivell Cada planta i 50 ml de 
perímetre 

 Inexistència de perill  

Caigudes al buit Cada planta i 50 ml de 
perímetre 

 Inexistència de perill  

Caigudes de peces prefabricades Cada planta i 50 ml de 
perímetre 

 Inexistència de perill  

Talls per utilització de maquinaris Cada planta i 50 ml de 
perímetre 

 Inexistència de perill  

Els derivats de realitzar feines amb 
forts vents. 

Cada planta i 50 ml de 
perímetre 

 Inexistència de perill  

Cobertes inclinades d’una capa: Cada planta i 50 ml de 
perímetre 

 Inexistència de perill  

Caiguda de persones al buit Cada planta i 50 ml de 
perímetre 

 Inexistència de perill  

Caigudes de persones per la 
Coberta 

Cada planta i 50 ml de 
perímetre 

 Inexistència de perill  

Caigudes de persones a diferent Cada planta i 50 ml de  Inexistència de perill  
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nivell perímetre 
Caigudes de persones a nivells 
inferiors 

Cada planta i 50 ml de 
perímetre 

 Inexistència de perill  

Sobreesforços Cada planta i 50 ml de 
perímetre 

 Inexistència de perill  

Cremadures Cada planta i 50 ml de 
perímetre 

 Inexistència de perill  

Talls per la utilització de 
maquinaria. 

Cada planta i 50 ml de 
perímetre 

 Inexistència de perill  

Cobertes Planes     
Caiguda de persones al buit Cada planta i 50 ml de 

perímetre 
 Inexistència de perill  

Caigudes de persones per la 
Coberta 

Cada planta i 50 ml de 
perímetre 

 Inexistència de perill  

Caigudes de persones a diferent 
nivell 

Cada planta i 50 ml de 
perímetre 

 Inexistència de perill  

Caigudes de persones a nivells 
inferiors 

Cada planta i 50 ml de 
perímetre 

 Inexistència de perill  

Sobreesforços Cada planta i 50 ml de 
perímetre 

 Inexistència de perill  

Cremadures Cada planta i 50 ml de 
perímetre 

 Inexistència de perill  

Talls per la utilització de 
maquinaria. 

Cada planta i 50 ml de 
perímetre 

 Inexistència de perill  

 
 
I-06c Estudi de seguretat:  

Subsistema d’evolvent: 
Paràmetre Lot 1 

(Sign i Data) 
Lot 2 
(Sign i Data) 

Lot 3 
(Sign i Data) 

Lot n: 
(Sign i 
Data) 

Façanes de fàbrica:     
Caigudes de persones al buit     
Caigudes al mateix nivell     
Caigudes a diferent nivell     
Caiguda d’objectes sobre les 
persones 

    

Cops contra objectes     
Talls produïts per maquines 
manuals 

    

Dermatitis     
Partícules als ulls     
Derivats per ambients contaminats     
Sobreesforços     
Electrocució     
Atrapaments per mitjans d’elevació 
o transport 

    

Muntatge de peces de façanes 
prefabricats: 

    

Cops a persones pel transport en 
suspensió de grans peces. 

    

Atrapaments durant maniobres 
d’ubicació 

    

Caigudes al mateix nivell     
Caigudes a diferent nivell     
Caigudes al buit     
Caigudes de peces prefabricades     
Talls per utilització de maquinaris     
Els derivats de realitzar feines amb 
forts vents. 

    

Cobertes inclinades d’una capa:     
Caiguda de persones al buit     
Caigudes de persones per la 
Coberta 

    

Caigudes de persones a diferent 
nivell 

    

Caigudes de persones a nivells 
inferiors 

    

Sobreesforços     
Cremadures     
Talls per la utilització de     
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maquinaria. 
Cobertes Planes     
Caiguda de persones al buit     
Caigudes de persones per la 
Coberta 

    

Caigudes de persones a diferent 
nivell 

    

Caigudes de persones a nivells 
inferiors 

    

Sobreesforços     
Cremadures     
Talls per la utilització de 
maquinaria. 

    

 
 
I‐06d  Estudi de seguretat:  

Subsistema de compartimentació: 
Paràmetre  Freqüència/Lot  Normativa  Criteri 

d’acceptació 
Altres: 

Avaluar els següents riscos:        
Caigudes al mateix nivell Cada planta a cada 

unitat vertical, escala 
l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Cops contra objectes Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Talls produïts per maquines 
manuals 

Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Dermatitis  Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Partícules als ulls Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Derivats per ambients contaminats Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Sobreesforços Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Electrocució. Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Fusteria metàl·lica: Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Caigudes al mateix nivell Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Caigudes a diferent nivell Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Talls produïts per maquines 
manuals 

Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Talls per cops a objectes o eines Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Atrapament entre objectes Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Trepitjades amb objectes punxants Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Caiguda d’elements de fusteria Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Contactes amb energia elèctrica Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Sobreesforços. Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

 
I-06d Estudi de seguretat:  

Subsistema de compartimentació: 
Paràmetre Lot 1 

(Sign i Data) 
Lot 2 
(Sign i Data) 

Lot 3 
(Sign i Data) 

Lot n: 
(Sign i 
Data) 

Avaluar els següents riscos:     
Caigudes al mateix nivell     
Cops contra objectes     
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Talls produïts per maquines manual     
Dermatitis     
Partícules als ulls     
Derivats per ambients contaminats     
Sobreesforços     
Electrocució.     
Fusteria metàl·lica:     
Caigudes al mateix nivell     
Caigudes a diferent nivell     
Talls produïts per maquines 
manuals 

    

Talls per cops a objectes o eines     
Atrapament entre objectes     
Trepitjades amb objectes punxants     
Caiguda d’elements de fusteria     
Contactes amb energia elèctrica     
Sobreesforços.     

 
 
I-06e Estudi de seguretat:  

Subsistema de revestiments: 
Paràmetre Freqüència/Lot Normativa Criteri 

d’acceptació 
Altres: 

Avaluar els següents riscos:     
Enrajolats:     
Cops per la utilització d’objectes i 
eines manuals. 

Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Caigudes a diferent nivell Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Caigudes al mateix nivell Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Talls per trepitjades a la runa Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Partícules extrans als ulls Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Dermatitis produït pel ciment Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Contactes amb la corrent Eléctrica Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Afeccions respiratòries Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Sobreesforços. Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Arrebossats i enlluïts: Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Cops per la utilització d’objectes i 
eines manuals. 

Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Caigudes a diferent nivell Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Caigudes al mateix nivell Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Dermatitis produït pel ciment Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Contactes amb la corrent Eléctrica Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Afeccions respiratòries Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Sobreesforços. Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Fals Sostre:     
Talls per la utilització d’eines 
manuals 

Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Talls per la manipulació de regles, 
planícies o plaques 

Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Caigudes al mateix nival Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Caigudes a diferent nivell Cada planta a cada  l.PRL 1512  Inexistència de perill   
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unitat vertical, escala 
Dermatitis per contacte amb 
l’escaiola 

Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Contactes amb la corrent elèctrica Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Sobreesforços Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Paviments discontinus:     
Caigudes al mateix nivell Cada planta a cada 

unitat vertical, escala 
l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Talls per la utilització d’elements 
amb arestes . 

Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Afeccions per les humitats als 
genolls 

Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Caigudes a diferent Novell Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Cocos estranys als ulls Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Sobreesforços Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Contactes amb la corrent Eléctrica Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Paviments continus:     
Caigudes al mateix nival Cada planta a cada 

unitat vertical, escala 
l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Afeccions per les humitats als 
genolls 

Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Caigudes a diferent nivell Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Cocos estranys als ulls Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Sobreesforços Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Contactes amb la corrent elèctrica Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Paviments de fusta:     
Caigudes al mateix nival Cada planta a cada 

unitat vertical, escala 
l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Caigudes a diferent nivell Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Talls per la utilització d’eines 
manuals. 

Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Cops amb objectes i martells. Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Cocos estranys als ulls. Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Sobreesforços. Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Contactes amb la corrent elèctrica. Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

 
I-06e Estudi de seguretat:  

Subsistema de revestiments: 
Paràmetre Lot 1 

(Sign i Data) 
Lot 2 
(Sign i Data) 

Lot 3 
(Sign i Data) 

Lot n: 
(Sign i 
Data) 

Avaluar els següents riscos:     
Enrajolats:     
Cops per la utilització d’objectes i 
eines manuals. 

    

Caigudes a diferent nival     
Caigudes al mateix nival     
Talls per trepidades a la runa     
Partícules extrans als ulls     
Dermatitis produït pel ciment     
Contactes amb la corrent Eléctrica     
Afeccions respiratòries     
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Sobreesforços.     
Arrebossats i enlluïts:     
Cops per la utilització d’objectes i 
eines manuals. 

    

Caigudes a diferent nival     
Caigudes al mateix nival     
Dermatitis produït pel ciment     
Contactes amb la corrent Eléctrica     
Afeccions respiratòries     
Sobreesforços.     
Fals Sostre:     
Talls per la utilització d’eines 
manuals 

    

Talls per la manipulació de regles, 
planícies o plaques 

    

Caigudes al mateix nival     
Caigudes a diferent nivell     
Dermatitis per contacte amb 
l’escaiola 

    

Contactes amb la corrent elèctrica     
Sobreesforços     
Paviments discontinus:     
Caigudes al mateix nivell     
Talls per la utilització d’elements 
amb arestes . 

    

Afeccions per les humitats als 
genolls 

    

Caigudes a diferent Novell     
Cocos estranys als ulls     
Sobreesforços     
Contactes amb la corrent Eléctrica     
Paviments continus:     
Caigudes al mateix nival     
Afeccions per les humitats als 
genolls 

    

Caigudes a diferent nivell     
Cocos estranys als ulls     
Sobreesforços     
Contactes amb la corrent elèctrica     
Paviments de fusta:     
Caigudes al mateix nival     
Caigudes a diferent nivell     
Talls per la utilització d’eines 
manuals. 

    

Cops amb objectes i martells.     
Cocos estranys als ulls.     
Sobreesforços.     
Contactes amb la corrent elèctrica.     

 
I‐06f  Estudi de seguretat:  

Subsistema de instal·lacions: 
Paràmetre  Freqüència/Lot  Normativa  Criteri 

d’acceptació 
Altres: 

Avaluar els següents riscos:        
Instal·lacions elèctriques:        
Caigudes de persones al mateix 
nivell 

Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Caigudes de persones a diferent 
nivell 

Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Talls per la utilització d’eines 
manuals 

Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Talls per la utilització de guies i 
conductors 

Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Cops pe reines manuals Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Sobreesforços per situacions poc 
ergonòmiques. 

Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Cremadores Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   
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Instal·lacions de conduccions 
d’aigua: 

       

Caigudes de persones al mateix 
nivell 

Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Caigudes de persones a diferent 
nivell 

Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Talls a les mans per objectes i eines Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Atrapaments Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Explosions  Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Inherents al us de soldadures 
autògenes 

Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Sobreesforços Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Els derivats als treballs en cobertes Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Instal·lacions calefacció:        
Caigudes de persones al mateix 
nivell 

Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Caigudes de persones a diferent 
nivell 

Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Talls a les mans per objectes i eines Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Atrapaments Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Explosions  Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Inherents al us de soldadures 
autògenes 

Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Sobreesforços Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Els derivats als treballs en cobertes Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Instal·lacions d’Aire Condicionat:        
Caigudes de persones al mateix 
nivell 

Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Caigudes de persones a diferent 
nivell 

Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Caigudes al buit Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Atrapaments Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Trepitjades sobre materials Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Cremadora        
Talls per la utilització de xapes. Cada planta a cada 

unitat vertical, escala 
l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Talls per la utilització d’eines 
tallants 

Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Talls per la utilització de la fibra de 
vidre 

Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Sobreesforços Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Inherents a les soldadures 
elèctriques 

Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Inherents al treball a Coberta Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Inherents als treballs amb andamis Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Dermatitis amb contacte de fibres. Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Muntatge d’ascensors:        
Caigudes al mateix nivell Cada planta a cada 

unitat vertical, escala 
l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Caigudes a diferent nivell Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Caigudes al buit Cada planta a cada  l.PRL 1512  Inexistència de perill   
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unitat vertical, escala 
Caigudes d’objectes Cada planta a cada 

unitat vertical, escala 
l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Atrapaments Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Contactes elèctrics directes Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Contactes elèctrics indirectes Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Cops per la utilització d’eines 
manuals 

Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Sobreesforços Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Els inherents per la utilització de 
soldadura elèctrica 

Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Trepitjades sobre materials Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

Cremadures. Cada planta a cada 
unitat vertical, escala 

l.PRL 1512  Inexistència de perill   

 
I‐06f  Estudi de seguretat:  

Subsistema de instal·lacions: 
Paràmetre Lot 1 

(Sign i Data) 
Lot 2 
(Sign i Data) 

Lot 3 
(Sign i Data) 

Lot n: 
(Sign i 
Data) 

Avaluar els següents riscos:     
Instal·lacions elèctriques:     
Caigudes de persones al mateix 
nivell 

    

Caigudes de persones a diferent 
nivell 

    

Talls per la utilització d’eines 
manuals 

    

Talls per la utilització de guies i 
conductors 

    

Cops pe reines manuals     
Sobreesforços per situacions poc 
ergonòmiques. 

    

Cremadores     
Instal·lacions de conduccions 
d’aigua: 

    

Caigudes de persones al mateix 
nivell 

    

Caigudes de persones a diferent 
nivell 

    

Talls a les mans per objectes i eines     
Atrapaments     
Explosions      
Inherents al us de soldadures 
autògenes 

    

Sobreesforços     
Els derivats als treballs en cobertes     
Instal·lacions calefacció:     
Caigudes de persones al mateix 
nivell 

    

Caigudes de persones a diferent 
nivell 

    

Talls a les mans per objectes i eines     
Atrapaments     
Explosions      
Inherents al us de soldadures 
autògenes 

    

Sobreesforços     
Els derivats als treballs en cobertes     
Instal·lacions d’Aire Condicionat:     
Caigudes de persones al mateix 
nivell 

    

Caigudes de persones a diferent 
nivell 

    

Caigudes al buit     
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Atrapaments     
Trepitjades sobre materials     
Cremadora     
Talls per la utilització de xapes.     
Talls per la utilització d’eines 
tallants 

    

Talls per la utilització de la fibra de 
vidre 

    

Sobreesforços     
Inherents a les soldadures 
elèctriques 

    

Inherents al treball a Coberta     
Inherents als treballs amb andamis     
Dermatitis amb contacte de fibres.     
Muntatge d’ascensors:     
Caigudes al mateix nivell     
Caigudes a diferent nivell     
Caigudes al buit     
Caigudes d’objectes     
Atrapaments     
Contactes elèctrics directes     
Contactes elèctrics indirectes     
Cops per la utilització d’eines 
manuals 

    

Sobreesforços     
Els inherents per la utilització de 
soldadura elèctrica 

    

Trepitjades sobre materials     
Cremadures.     

 
I-07 Estudi de paràmetres mediambientals: 
Paràmetre Freqüència/Lot Normativa Criteri 

d’acceptació 
Altres: 

Configuració arquitectònica de 
l’edifici: 

    

Cada unitat d’ocupació disposa de 
dues façanes oposades o en 
cantonada?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

La compartimentació interior és 
flexible i fàcilment modificable?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Habitatges: paràmetres 
complementaris: 

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

L’accés a l’habitatge dóna a un 
espai protegit no exterior?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

L’habitatge disposa de ventilació 
creuada a l’exterior o a un pati amb 
consideració de perímetre de 
façana?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

L’habitatge disposa d’un espai per 
estendre-hi la roba, preferentment 
individual? 

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Sistemes de control solar EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Les superfícies envidrades a sud +/- 
22,5º disposen de ràfecs, porxos 
tendals que surtin >0,5 x l’altura 
del forat?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Les superfícies envidrades a sud +/- 
22,5º disposen de persianes o 
lamel·les horitzontals, exteriors i 
regulables?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Les superfícies envidrades a sud-
est/sud-oest +/- 22,5º disposen de 
ràfecs, porxos o tendals que surtin 
>1 x l’altura del forat?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Les superfícies envidrades a sud-
est/sud-oest +/- 22,5º disposen de 
persianes o lamel·les horitzontals, 

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  
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exteriors i regulables?  
Les superfícies envidrades a 
est/oest +/- 22,5º disposen de 
ràfecs, porxos o tendals que surtin 
>2 x l’altura del forat?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Les superfícies envidrades a 
est/oest +/- 22,5º disposen de 
lamel·les verticals, exteriors i 
regulables?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Les superfícies envidrades a nord-
est/nord-oest +/- 22,5º disposen de 
lamel·les verticals, exteriors i 
regulables?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Les claraboies disposen de 
protecció solar exterior?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Les galeries o hivernacles disposen 
de protecció solar?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Les superfícies envidrades 
assolellades sense protecció solar 
exterior tenen un factor solar no 
superior al 35%?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Aprofitament solar tèrmic i lumínic 
i ventilació natural 

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Les façanes orientades a sud +/-45º 
disposen de més superfície de vidre 
que les altres?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

La proporció vidre/massís en 
façanes orientades a sud +/-45º és < 
60%?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Les proteccions solars de finestres i 
balcons permeten l’entrada de llum 
natural simultàniament a l’acció de 
protecció?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Les obertures són practicables?  EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Hi ha elements de ventilació 
regulables a les finestres i balcons?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Les claraboies disposen de 
ventilació incorporada?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Hi ha conductes d’extracció i 
ventilació amb tiratge natural?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Elements especials EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Hi ha galeries o hivernacles a sud 
+/-45º?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Hi ha murs Trombe o d’inèrcia a 
sud +/-45º?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Hi ha altres elements de captació 
i/o acumulació de calor?   

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Hi ha elements captadors o 
conductors de la llum natural?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Configuració constructiva de 
l’edifici 

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Estructura EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

L’estructura de l’edifici permet la 
modificació dels espais interiors?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Façanes     
Els pilars de façana disposen EDIFICI SENSE NO PROCEDEIX  
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d’aïllament tèrmic exterior?  NORMATIVA 
APLICABLE 

Els cantells dels sostres disposen 
d’aïllament tèrmic exterior?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Les caixes de persianes disposen 
d’aïllament tèrmic?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Les llindes i brancals disposen 
d’aïllament tèrmic?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Hi ha façana ventilada amb 
orientació oest +/-45º?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Patis     
Els tancaments als patis de 
parcel·la estan aïllats tèrmicament?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Mitgeres     
Els tancaments de mitgeres estan 
aïllats tèrmicament?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Coberta     
Disposa de cambra d’aire 
ventilada?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

És una coberta enjardinada?  EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

És una coberta aljub?  EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

La coberta incorpora elements que 
l’ombregin?  
Sostres 

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Els sostres sobre locals no 
calefactats estan aïllats 
tèrmicament?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Els sostres sobre porxos estan 
aïllats tèrmicament?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Els sostres sanitaris estan aïllats 
tèrmicament?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Finestres i lluernes     
Les superfícies envidrades disposen 
de vidres dobles amb cambra 
d’aire?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Les superfícies envidrades disposen 
d’aïllament tèrmic mòbil 
(porticons, etc.)?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Les galeries i/o hivernacles 
disposen d’aïllament tèrmic mòbil?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Les fusteries disposen de 
trencament de pont tèrmic?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

L’estanquitat de les fusteries és de 
la classe 1 o superior?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Eficiència en instal·lacions de 
calefacció i climatització 

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Les instal·lacions són fàcilment 
accessibles per al manteniment?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Hi ha termòstat-programador 
dia/nit/setmana?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Hi ha una instal·lació de control per 
a la regulació de la instal·lació?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Hi ha una preinstal·lació per a la 
incorporació futura de control de la 

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 

NO PROCEDEIX  
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instal·lació?  APLICABLE 
Calefacció     
No és necessària perquè l’edifici 
funciona de forma passiva?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Hi ha recolzament d’energia solar?  EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

La instal·lació és col·lectiva?  EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

El servei de calefacció és 
subministrat per una xarxa urbana?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Hi ha algun tipus d’acumulació 
tèrmica estacional?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

La caldera és de condensació?  EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

La caldera utilitza com a 
combustible la biomassa o un alter 
combustible d’origen renovable?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Hi ha possibilitat de regulació per 
zones?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Tots els radiadors, si n’hi ha, 
disposen de claus termostàtiques 
(excepte als banys, passadissos i 
cuina)?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Refrigeració     
No és necessària perquè l’edifici 
funciona de forma passiva?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Hi ha recolzament d’energia solar, 
per exemple mitjançant sistemes 
d’absorció?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

La instal·lació és col·lectiva?  EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

El servei de refrigeració és 
subministrat per una xarxa urbana?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Hi ha algun tipus d’acumulació 
tèrmica estacional?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Hi ha algun tipus d’acumulació 
tèrmica estacional?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

En cas de bomba de calor, és 
geotèrmica?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Hi ha possibilitat de free-cooling?  EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Hi ha possibilitat de regulació per 
zones?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

El sistema disposa de volum de 
refrigerant variable?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Eficiència en instal·lacions 
elèctriques, d’enllumenat i equips 

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Les instal·lacions són fàcilment 
accessibles per al manteniment?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Hi ha una instal·lació de control per 
a la regulació de la instal·lació?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Hi ha una preinstal·lació per a la 
incorporació futura de control?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Hi ha instal·lat un prioritzador de EDIFICI SENSE NO PROCEDEIX  
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consum elèctric?  NORMATIVA 
APLICABLE 

Hi ha infraestructura de 
telecomunicació amb banda ampla?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Hi ha recolzament d’energia solar 
fotovoltaica i/o eòlica?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Hi ha previsió per a la contractació 
de tarifa nocturna?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Ascensor     
És amb motor de baix consum?  EDIFICI SENSE 

NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

En cas de més d’un ascensor, 
disposen de maniobra selectiva?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Enllumenat     
S’ha previst una regulació 
autoritzada?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Hi ha detectors de presència en 
espais comuns: vestíbuls, escales 
i/ogaratges?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Els fluorescents d’aquests espais 
disposen de reactància electrònica?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

En espais exteriors, l’encesa és amb 
sensor de llum natural?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

En espais exteriors, hi ha 
llumeneres amb equip fotovoltaic?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

En espais exteriors, les llumeneres 
no provoquen contaminació 
lumínica?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Habitatges: equips complementaris EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

En cas de cuina elèctrica, és 
d’inducció?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

La cuina és de gas?  EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

El forn és de gas?  EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Eficiència en instal·lacions d’aigua EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Les instal·lacions són fàcilment 
accessibles per al manteniment?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Hi ha xarxa separativa d’evacuació 
d’aigües pluvials i residuals?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Hi ha xarxa separativa d’evacuació 
d’aigües grises i negres?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Hi ha una instal·lació per al 
reciclatge d’aigües pluvials o grises 
al mateix edifici?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Hi ha incorporats mecanismes 
d’estalvi d’aigua a les aixetes?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Els inodors són de doble descàrrega 
selectiva?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Aigua calenta sanitària EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

La instal·lació d’ACS és EDIFICI SENSE NO PROCEDEIX  
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col·lectiva?  NORMATIVA 
APLICABLE 

Hi ha recolzament d’energia solar?  EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Aquest recolzament és superior al 
normatiu?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

L’escalfament de l’aigua sanitària 
es realitza mitjançant la xarxa 
urbana?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

La caldera utilitza com a 
combustible la biomassa o algun 
alter combustible d’origen 
renovable?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

La caldera és modulant?  EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

La caldera és de condensació?  EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Hi ha acumulació?  EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Les canonades de la xarxa de 
distribució estan aïllades tant a 
l’exterior com a l’interior?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Hi ha preinstal·lació d’aigua 
calenta per a rentadores i/o 
rentavaixelles bitèrmiques?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Hi ha aixetes termostàtiques a les 
banyeres i/o dutxes?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Hi ha aixetes monocomandament 
amb obertura en fred?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Reg EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Es realitza amb aigua reciclada?  EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

El sistema és preferentment per 
degoteig?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Hi ha una instal·lació de control per 
a la regulació de la instal·lació?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Hi ha una preinstal·lació per a la 
incorporació futura de control?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Residus domèstics EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Hi ha espai específic per a 
l’emmagatzematge selectiu de 
residus a cada unitat d’ocupació?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Hi ha instal·lació pneumàtica 
separativa per a la recollida de 
residus?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Materials i sistemes constructius EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Materials     
Els materials són de procedència 
local?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

S’han utilitzat materials de baix 
impacte ambiental?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

S’han utilitzat materials amb 
ecoetiqueta reconeguda?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

S’han reutilitzat materials (teules, EDIFICI SENSE NO PROCEDEIX  
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etc.)?  NORMATIVA 
APLICABLE 

S’han emprat materials reciclats?  EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

La fusta emprada disposa de 
certificat de gestió forestal 
sostenible?  

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

Sistemes constructius 
L’edifici s’ha projectat amb criteris 
de desconstrucció?  
 

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

S’han emprat sistemes 
prefabricats? 

EDIFICI SENSE 
NORMATIVA 
APLICABLE 

NO PROCEDEIX  

 
 
I-07 Estudi de paràmetres mediambientals: 
Paràmetre Lot 1 

(Sign i Data) 
Lot 2 
(Sign i Data) 

Lot 3 
(Sign i Data) 

Lot n: 
(Sign i 
Data) 

Configuració arquitectònica de 
l’edifici: 

    

Cada unitat d’ocupació disposa de 
dues façanes oposades o en 
cantonada?  

    

La compartimentació interior és 
flexible i fàcilment modificable?  

    

Habitatges: paràmetres 
complementaris: 

    

L’accés a l’habitatge dóna a un 
espai protegit no exterior?  

    

L’habitatge disposa de ventilació 
creuada a l’exterior o a un pati amb 
consideració de perímetre de 
façana?  

    

L’habitatge disposa d’un espai per 
estendre-hi la roba, preferentment 
individual? 

    

Sistemes de control solar     
Les superfícies envidrades a sud +/- 
22,5º disposen de ràfecs, porxos 
tendals que surtin >0,5 x l’altura 
del forat?  

    

Les superfícies envidrades a sud +/- 
22,5º disposen de persianes o 
lamel·les horitzontals, exteriors i 
regulables?  

    

Les superfícies envidrades a sud-
est/sud-oest +/- 22,5º disposen de 
ràfecs, porxos o tendals que surtin 
>1 x l’altura del forat?  

    

Les superfícies envidrades a sud-
est/sud-oest +/- 22,5º disposen de 
persianes o lamel·les horitzontals, 
exteriors i regulables?  

    

Les superfícies envidrades a 
est/oest +/- 22,5º disposen de 
ràfecs, porxos o tendals que surtin 
>2 x l’altura del forat?  

    

Les superfícies envidrades a 
est/oest +/- 22,5º disposen de 
lamel·les verticals, exteriors i 
regulables?  

    

Les superfícies envidrades a nord-
est/nord-oest +/- 22,5º disposen de 
lamel·les verticals, exteriors i 
regulables?  

    

Les claraboies disposen de 
protecció solar exterior?  

    

Les galeries o hivernacles disposen 
de protecció solar?  
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Les superfícies envidrades 
assolellades sense protecció solar 
exterior tenen un factor solar no 
superior al 35%?  

    

Aprofitament solar tèrmic i lumínic 
i ventilació natural 

    

Les façanes orientades a sud +/-45º 
disposen de més superfície de vidre 
que les altres?  

    

La proporció vidre/massís en 
façanes orientades a sud +/-45º és < 
60%?  

    

Les proteccions solars de finestres i 
balcons permeten l’entrada de llum 
natural simultàniament a l’acció de 
protecció?  

    

Les obertures són practicables?      
Hi ha elements de ventilació 
regulables a les finestres i balcons?  

    

Les claraboies disposen de 
ventilació incorporada?  

    

Hi ha conductes d’extracció i 
ventilació amb tiratge natural?  

    

Elements especials     
Hi ha galeries o hivernacles a sud 
+/-45º?  

    

Hi ha murs Trombe o d’inèrcia a 
sud +/-45º?  

    

Hi ha altres elements de captació 
i/o acumulació de calor?   

    

Hi ha elements captadors o 
conductors de la llum natural?  

    

Configuració constructiva de 
l’edifici 

    

Estructura     
L’estructura de l’edifici permet la 
modificació dels espais interiors?  

    

Façanes     
Els pilars de façana disposen 
d’aïllament tèrmic exterior?  

    

Els cantells dels sostres disposen 
d’aïllament tèrmic exterior?  

    

Les caixes de persianes disposen 
d’aïllament tèrmic?  

    

Les llindes i brancals disposen 
d’aïllament tèrmic?  

    

Hi ha façana ventilada amb 
orientació oest +/-45º?  

    

Patis     
Els tancaments als patis de 
parcel·la estan aïllats tèrmicament?  

    

Mitgeres     
Els tancaments de mitgeres estan 
aïllats tèrmicament?  

    

Coberta     
Disposa de cambra d’aire 
ventilada?  

    

És una coberta enjardinada?      
És una coberta aljub?      
La coberta incorpora elements que 
l’ombregin?  
Sostres 

    

Els sostres sobre locals no 
calefactats estan aïllats 
tèrmicament?  

    

Els sostres sobre porxos estan 
aïllats tèrmicament?  

    

Els sostres sanitaris estan aïllats 
tèrmicament?  

    

Finestres i lluernes     
Les superfícies envidrades disposen 
de vidres dobles amb cambra 
d’aire?  
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Les superfícies envidrades disposen 
d’aïllament tèrmic mòbil 
(porticons, etc.)?  

    

Les galeries i/o hivernacles 
disposen d’aïllament tèrmic mòbil?  

    

Les fusteries disposen de 
trencament de pont tèrmic?  

    

L’estanquitat de les fusteries és de 
la classe 1 o superior?  

    

Eficiència en instal·lacions de 
calefacció i climatització 

    

Les instal·lacions són fàcilment 
accessibles per al manteniment?  

    

Hi ha termòstat-programador 
dia/nit/setmana?  

    

Hi ha una instal·lació de control per 
a la regulació de la instal·lació?  

    

Hi ha una preinstal·lació per a la 
incorporació futura de control de la 
instal·lació?  

    

Calefacció     
No és necessària perquè l’edifici 
funciona de forma passiva?  

    

Hi ha recolzament d’energia solar?      
La instal·lació és col·lectiva?      
El servei de calefacció és 
subministrat per una xarxa urbana?  

    

Hi ha algun tipus d’acumulació 
tèrmica estacional?  

    

La caldera és de condensació?      
La caldera utilitza com a 
combustible la biomassa o un alter 
combustible d’origen renovable?  

    

Hi ha possibilitat de regulació per 
zones?  

    

Tots els radiadors, si n’hi ha, 
disposen de claus termostàtiques 
(excepte als banys, passadissos i 
cuina)?  

    

Refrigeració     
No és necessària perquè l’edifici 
funciona de forma passiva?  

    

Hi ha recolzament d’energia solar, 
per exemple mitjançant sistemes 
d’absorció?  

    

La instal·lació és col·lectiva?      
El servei de refrigeració és 
subministrat per una xarxa urbana?  

    

Hi ha algun tipus d’acumulació 
tèrmica estacional?  

    

Hi ha algun tipus d’acumulació 
tèrmica estacional?  

    

En cas de bomba de calor, és 
geotèrmica?  

    

Hi ha possibilitat de free-cooling?      
Hi ha possibilitat de regulació per 
zones?  

    

El sistema disposa de volum de 
refrigerant variable?  

    

Eficiència en instal·lacions 
elèctriques, d’enllumenat i equips 

    

Les instal·lacions són fàcilment 
accessibles per al manteniment?  

    

Hi ha una instal·lació de control per 
a la regulació de la instal·lació?  

    

Hi ha una preinstal·lació per a la 
incorporació futura de control?  

    

Hi ha instal·lat un prioritzador de 
consum elèctric?  

    

Hi ha infraestructura de 
telecomunicació amb banda ampla?  

    

Hi ha recolzament d’energia solar 
fotovoltaica i/o eòlica?  
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Hi ha previsió per a la contractació 
de tarifa nocturna?  

    

Ascensor     
És amb motor de baix consum?      
En cas de més d’un ascensor, 
disposen de maniobra selectiva?  

    

Enllumenat     
S’ha previst una regulació 
autoritzada?  

    

Hi ha detectors de presència en 
espais comuns: vestíbuls, escales 
i/ogaratges?  

    

Els fluorescents d’aquests espais 
disposen de reactància electrònica?  

    

En espais exteriors, l’encesa és amb 
sensor de llum natural?  

    

En espais exteriors, hi ha 
llumeneres amb equip fotovoltaic?  

    

En espais exteriors, les llumeneres 
no provoquen contaminació 
lumínica?  

    

Habitatges: equips complementaris     
En cas de cuina elèctrica, és 
d’inducció?  

    

La cuina és de gas?      
El forn és de gas?      
Eficiència en instal·lacions d’aigua     
Les instal·lacions són fàcilment 
accessibles per al manteniment?  

    

Hi ha xarxa separativa d’evacuació 
d’aigües pluvials i residuals?  

    

Hi ha xarxa separativa d’evacuació 
d’aigües grises i negres?  

    

Hi ha una instal·lació per al 
reciclatge d’aigües pluvials o grises 
al edifici?  

    

Hi ha incorporats mecanismes 
d’estalvi d’aigua a les aixetes?  

    

Els inodors són de doble descàrrega 
selectiva?  

    

Aigua calenta sanitària     
La instal·lació d’ACS és 
col·lectiva?  

    

Hi ha recolzament d’energia solar?      
Aquest recolzament és superior al 
normatiu?  

    

L’escalfament de l’aigua sanitària 
es realitza mitjançant la xarxa 
urbana?  

    

La caldera utilitza com a 
combustible la biomassa o algun 
alter combustible d’origen 
renovable?  

    

La caldera és modulant?      
La caldera és de condensació?      
Hi ha acumulació?      
Les canonades de la xarxa de 
distribució estan aïllades tant a 
l’exterior com a l’interior?  

    

Hi ha preinstal·lació d’aigua 
calenta per a rentadores i/o 
rentavaixelles?  

    

Hi ha aixetes termostàtiques a les 
banyeres i/o dutxes?  

    

Hi ha aixetes monocomandament 
amb obertura en fred?  

    

Reg     
Es realitza amb aigua reciclada?      
El sistema és preferentment per 
degoteig?  

    

Hi ha una instal·lació de control per 
a la regulació de la instal·lació?  

    

Hi ha una preinstal·lació per a la     
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incorporació futura de control?  
Residus domèstics     
Hi ha espai específic per a 
l’emmagatzematge selectiu de 
residus a cada unitat d’ocupació?  

    

Hi ha instal·lació pneumàtica 
separativa per a la recollida de 
residus?  

    

Materials i sistemes constructius     
Materials     
Els materials són de procedència 
local?  

    

S’han utilitzat materials de baix 
impacte ambiental?  

    

S’han utilitzat materials amb 
ecoetiqueta reconeguda?  

    

S’han reutilitzat materials (teules, 
etc.)?  

    

S’han emprat materials reciclats?      
La fusta emprada disposa de 
certificat de gestió forestal 
sostenible?  

    

Sistemes constructius 
L’edifici s’ha projectat amb criteris 
de desconstrucció?  
 

    

S’han emprat sistemes 
prefabricats? 

    

 

1.1.5. Fase d`execució: 
 
I-08a Qualitat de la intervenció: Subsistema de sosteniment: 
Paràmetre Freqüència/Lot Normativa Criteri 

d’acceptació 
Altres: 

Moviment de Terres: 
 

    

S’ha de comprovar el replanteig 
general de l’edifici en planta. 

EDIFICI  +/- 2 CMS.  

S’ha de comprovar el replanteig 
previ de cotes. 

EDIFICI  +/- 2 CMS.  

S’ha de comprovar el replanteig  
general de l’edifici en planta 
posterior a l’excavació. 

EDIFICI  +/- 2 CMS.  

S’ha de comprovar el replanteig de 
cotes posterior a l’excavació. 

EDIFICI  +/- 2 CMS.  

S’ha de comprovar els eixos de 
replanteig 

EDIFICI  +/- 2 CMS.  

S’ha de comprovar es eixos 
d’excavació dintre rases. 

EDIFICI  +/- 2 CMS.  

Fonaments Profunds:     
Es comprovarà la correcte situació 
de l’armadura. 

EDIFICI    

En el cas de pantalles es 
comprovarà la correcte situació de 
la “Boca de llop” 

EDIFICI  Correcte situació 
 

 

Es comprovarà la estabilitat de 
l’armadura 

EDIFICI  Estable  

Es comprovarà la correcte 
col·locació del formigó. 

EDIFICI  Correcte caiguda de 
formigó en caiguda 
lliure<2,5 mts. 

 

Es comprovarà el repicat de 
fonamentació per rebre l’encep o la 
biga de coronació. 

EDIFICI  Formigó estable  

Fonamentació superficial:     
Es comprovarà el replanteig 
general dels eixos de pilars. 

EDIFICI s. Projecte +/- 2 CMS.  

Es comprovarà la correcte 
armadura. 

EDIFICI s. Correcte o no   

Es comprovarà les cotes 
d’excavació i final de fonament. 

EDIFICI s. +/- 2 CMS.  
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Fonamentació vertical:     
Es comprovarà la estabilitat dels 
paraments verticals 

EDIFICI s.   

Es comprovarà la situació de 
l’armadura 

EDIFICI s.   

Es comprovarà la correcte 
estabilitat del terreny. 

EDIFICI s.   

 
 
I-08a Qualitat de la intervenció: Subsistema de sosteniment: 
Paràmetre Lot 1 

(Sign i Data) 
Lot 2 
(Sign i Data) 

Lot 3 
(Sign i Data) 

Lot n: 
(Sign i 
Data) 

Moviment de Terres:     
S’ha de comprovar el replanteig 
general de l’edifici en planta. 

    

S’ha de comprovar el replanteig 
previ de cotes. 

    

S’ha de comprovar el replanteig  
general de l’edifici en planta 
posterior a l’excavació. 

    

S’ha de comprovar el replanteig de 
cotes posterior a l’excavació. 

    

S’ha de comprovar els eixos de 
replanteig 

    

S’ha de comprovar es eixos 
d’excavació dintre rases. 

    

Fonaments Profunds:     
Es comprovarà la correcte situació 
de l’armadura. 

    

En el cas de pantalles es 
comprovarà la correcte situació de 
la “Boca de llop” 

    

Es comprovarà la estabilitat de 
l’armadura 

    

Es comprovarà la correcte 
col·locació del formigó. 

    

Es comprovarà el repicat de 
fonamentació per rebre l’encep o la 
biga de coronació. 

    

Fonamentació superficial:     
Es comprovarà el replanteig 
general dels eixos de pilars. 

    

Es comprovarà la correcte 
armadura. 

    

Es comprovarà les cotes 
d’excavació i final de fonament. 

    

Fonamentació vertical:     
Es comprovarà la estabilitat dels 
paraments verticals 

    

Es comprovarà la situació de 
l’armadura 

    

Es comprovarà la correcte 
estabilitat del terreny. 

    

 
I-06b Qualitat de la intervenció: Subsistema de d’estructura: 
Paràmetre Freqüència/Lot Normativa Criteri 

d’acceptació 
Altres: 

Elements de sosteniment 
verticals: 

    

Assegurar el correcte replanteig  Cada 400m2 i planta s. projecte correcte ono  
Assegurar la col·locació dels 
separadors 

Cada 400m2 i planta s. projecte correcte ono  

Assegurar el correcte acabat 
superficial 

Cada 400m2 i planta s. projecte correcte ono  

Assegurar el correcte armat 
 

Cada 400m2 i planta s. projecte correcte ono  

Elements de sosteniment 
horitzontal: 
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Assegurar la estabilitat del encofrat 
 

Cada 400m2 i planta s. projecte correcte ono  

Assegurar la planeitat  
 

Cada 400m2 i planta s. projecte correcte ono  

Assegurar el correcte armat 
 

Cada 400m2 i planta s. projecte correcte ono  

Assegurar la correcte col·locació 
d’elements alleugeridors. 
 

Cada 400m2 i planta s. projecte correcte ono  

Assegurar el replanteig d’eixos de 
pilars 
 

Cada 400m2 i planta s. projecte correcte ono  

Assegurar el replanteig de envans 
 

Cada 400m2 i planta s. projecte correcte ono  

Assegurar el correcte curat de la 
superfície. 

Cada 400m2 i planta s. projecte correcte ono  

 
 
I-06b Qualitat de la intervenció: Subsistema de d’estructura: 
Paràmetre Lot 1 

(Sign i Data) 
Lot 2 
(Sign i Data) 

Lot 3 
(Sign i Data) 

Lot n: 
(Sign i 
Data) 

Elements de sosteniment 
verticals: 

    

Assegurar el correcte replanteig      
Assegurar la col·locació dels 
separadors 

    

Assegurar el correcte acabat 
superficial 

    

Assegurar el correcte armat 
 

    

Elements de sosteniment 
horitzontal: 

    

Assegurar la estabilitat del encofrat     
Assegurar la planeitat      
Assegurar el correcte armat     
Assegurar la correcte col·locació 
d’elements alleugeridors. 

    

Assegurar el replanteig d’eixos de 
pilars 

    

Assegurar el replanteig de envans     
Assegurar el correcte curat de la 
superfície. 

    

 
I-06c Qualitat de la intervenció:  Subsistema d’evolvent: 
Paràmetre Freqüència/Lot Normativa Criteri 

d’acceptació 
Altres: 

Coberta:     
Comprovació del replanteig de 
pendents de la coberta. 

Cada 400m2 i planta s. projecte correcte ono  

Comprovació la correcte 
col·locació de l’aïllant tèrmic 

Cada 400m2 i planta s. correcte ono  

Comprovació la correcte 
col·locació de la 
impermeabilització respectant 
solapament, bimbells, unions amb 
baixants. 

Cada 400m2 i planta s. correcte ono  

Comprovació del correcte acabat de 
la coberta. 

Cada 400m2 i planta s. correcte ono  

Fusteria de Exterior:     
Comprovació del correcte aïllament 
de la caixa de persiana. 

Cada 400m2 i planta s. projecte correcte ono  

Comprovació la correcte 
anivellació i aplom del premarcs. 

Cada 400m2 i planta s. correcte ono  

Comprovació del correcte 
anivellació i aplom de la fusteria. 

Cada 400m2 i planta s. correcte ono  

Comprovació del correcte siliconat 
de les unions obra-fusteria per la 

Cada 400m2 i planta s. correcte ono  
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impermeabilització de la fusteria. 
Correcte funcionament de la 
fusteria. 

Cada 400m2 i planta s. correcte ono  

Façanes de fàbrica:     
Comprovació del Replanteig de 
murs a realitzar. 

Cada 400m2 i planta s. correcte ono  

Comprovació del aplomat de les 
cantonades “jambes” 

Cada 400m2 i planta s. correcte ono  

Comprovació de planeitat. Cada 400m2 i planta s. correcte ono  
Comprovació de Marcat de filades 
horitzontals i verticals 

Cada 400m2 i planta s. correcte ono  

Comprovació de Col·locació de 
ploms fixes 

Cada 400m2 i planta s. correcte ono  

Comprovació del llaguejat. Cada 400m2 i planta s. correcte ono  
Comprovació dels armats de la 
fàbrica. 

Cada 400m2 i planta s. correcte ono  

 
 
I-06c Qualitat de la intervenció:  Subsistema d’evolvent: 
Paràmetre Lot 1 

(Sign i Data) 
Lot 2 
(Sign i Data) 

Lot 3 
(Sign i Data) 

Lot n: 
(Sign i 
Data) 

Coberta:     
Comprovació del replanteig de 
pendents de la coberta. 

    

Comprovació la correcte 
col·locació de l’aïllant tèrmic 

    

Comprovació la correcte 
col·locació de la 
impermeabilització respectant 
solapament, mimbells, unions amb 
baixants. 

    

Comprovació del correcte acabat de 
la coberta. 

    

Fusteria de Exterior:     
Comprovació del Sureste aïllament 
de la caixa de persiana. 

    

Comprovació la Sureste anivellació 
i aplom del premarcs. 

    

Comprovació del correcte 
anivellació i aplom de la fusteria. 

    

Comprovació del correcte siliconat 
de les unions obra-fusteria per la 
impermeabilització de la fusteria. 

    

Correcte funcionament de la 
fusteria. 

    

Façanes de fàbrica:     
Comprovació del Replanteig de 
murs a realitzar. 

    

Comprovació del aplomat de les 
cantonades “jambes” 

    

Comprovació de planeitat.     
Comprovació de Marcat de filades 
horitzontals i verticals 

    

Comprovació de Col·locació de 
ploms fixes 

    

Comprovació del llaguejat.     
Comprovació dels armats de la 
fàbrica. 

    

 
I-06d Qualitat de la intervenció:  Subsistema de compartimentació: 
Paràmetre Freqüència/Lot Normativa Criteri 

d’acceptació 
Altres: 

Fusteria de Interior:     
Comprovació la correcte 
anivellació i aplom del premarcs. 

Cada planta o unitat 
funcional 

 Correcte o no   

Comprovació del correcte 
anivellació i aplom de la fusteria. 

Cada planta o unitat 
funcional 

 Correcte o no   

Comprovació del correcte siliconat Cada planta o unitat  Correcte o no   
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de les unions obra-fusteria per la 
impermeabilització de la fusteria. 

funcional 

Correcte funcionament de la 
fusteria 

Cada planta o unitat 
funcional 

 Correcte o no   

Assegurar l’aspecte correcte. Cada planta o unitat 
funcional 

 Correcte o no   

Comprovació del color i l’acabat Cada planta o unitat 
funcional 

 Correcte o no   

Divisòries de fàbrica:     
Comprovació del replanteig. Cada planta o unitat 

funcional 
 Correcte o no   

Comprovació de la col·locació dels 
suports inferiors i correcte entrega 
amb el forjat. 

Cada planta o unitat 
funcional 

 Correcte o no   

Comprovar el lligat de fàbrica i la 
resolucions amb els encontres. 

Cada planta o unitat 
funcional 

 Correcte o no   

Comprovació de la planeitat, 
desplom i col·locació de plaques 

Cada planta o unitat 
funcional 

 Correcte o no   

Correcte entrega a premarcs. Cada planta o unitat 
funcional 

 Correcte o no   

Divisòries de Cartró-guix:     
Comprovació de replanteig Cada planta o unitat 

funcional 
 Correcte o no   

Comprovació del desplom Cada planta o unitat 
funcional 

 Correcte o no   

Comprovació del correcte acabat de 
les juntes. 

Cada planta o unitat 
funcional 

 Correcte o no   

Comprovació de l’estabilitat. Cada planta o unitat 
funcional 

 Correcte o no   

Comprovació de la col·locació de 
plaques. 

Cada planta o unitat 
funcional 

 Correcte o no   

Regates:     
Comprovació i marcatge de les 
regates segons la documentació 
gràfica del projecte. 

Cada planta o unitat 
funcional 

 Correcte o no   

Comprovació d’altura de les caixes 
i aplics. 

Cada planta o unitat 
funcional 

 Correcte o no   

Comprovació de la correcta 
execució de les regates. 

Cada planta o unitat 
funcional 

 Correcte o no   

Anivellació de les caixes 
col·locades 

Cada planta o unitat 
funcional 

 Correcte o no   

Tapat del correcte de les regates. Cada planta o unitat 
funcional 

 Correcte o no   

 
I-06d Qualitat de la intervenció:  Subsistema de compartimentació: 
Paràmetre Lot 1 

(Sign i Data) 
Lot 2 
(Sign i Data) 

Lot 3 
(Sign i Data) 

Lot n: 
(Sign i 
Data) 

Fusteria de Interior:     
Comprovació la correcte 
anivellació i aplom del premarcs. 

    

Comprovació del correcte 
anivellació i aplom de la fusteria. 

    

Comprovació del correcte siliconat 
de les unions obra-fusteria per la 
impermeabilització de la fusteria. 

    

Correcte funcionament de la 
fusteria 

    

Assegurar l’aspecte correcte.     
Comprovació del color i l’acabat     
Divisòries de fàbrica:     
Comprovació del replanteig.     
Comprovació de la col·locació dels 
suports inferiors i correcte entrega 
amb el forjat. 

    

Comprovar el lligat de fàbrica i la 
resolucions amb els encontres. 

    

Comprovació de la planeitat, 
desplom i col·locació de plaques 

    

Correcte entrega a premarcs.     
Divisòries de Cartró-guix:     
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Comprovació de replanteig     
Comprovació del desplom     
Comprovació del correcte acabat de 
les juntes. 

    

Comprovació de l’estabilitat.     
Comprovació de la col·locació de 
plaques. 

    

Regates:     
Comprovació i marcatge de les 
regates segons la documentació 
gràfica del projecte. 

    

Comprovació d’altura de les caixes 
i aplics. 

    

Comprovació de la correcta 
execució de les regates. 

    

Anivellació de les caixes 
col·locades 

    

Tapat del correcte de les regates.     

 
I-06e Qualitat de la intervenció:  Subsistema d’instal·lacions 
Paràmetre Freqüència/Lot Normativa Criteri 

d’acceptació 
Altres: 

Instal·lacions  mecàniques:     
Comprovar el correcte col·locació 
d’instal·lacions 

Cada planta o unitat 
funcional 

 Correcte o no   

Comprovar el correcte diàmetre Cada planta o unitat 
funcional 

 Correcte o no   

Comprovar els aïllaments Cada planta o unitat 
funcional 

 Correcte o no   

Comprovar la correcta col·locació 
d’elements entremitjos 

Cada planta o unitat 
funcional 

 Correcte o no   

Comprovació d’elements finals Cada planta o unitat 
funcional 

 Correcte o no   

Instal·lacions elèctriques:     
Comprovar el correcte col·locació 
d’instal·lació 

Cada planta o unitat 
funcional 

 Correcte o no   

Comprovar el correcte secció de les 
instal·lacions 

Cada planta o unitat 
funcional 

 Correcte o no   

Comprovar el correcte col·locació 
d’elements finals segons normativa. 

Cada planta o unitat 
funcional 

 Correcte o no   

Comprovar la correcte col·locació 
de proteccions elèctriques. 

Cada planta o unitat 
funcional 

 Correcte o no   

 
I-06e Qualitat de la intervenció:  Subsistema d’instal·lacions 
Paràmetre Lot 1 

(Sign i Data) 
Lot 2 
(Sign i Data) 

Lot 3 
(Sign i Data) 

Lot n: 
(Sign i 
Data) 

Instal·lacions  mecàniques:     
Comprovar el correcte col·locació 
d’instal·lacions 

    

Comprovar el correcte diàmetre     
Comprovar els aïllaments     
Comprovar la correcta col·locació 
d’elements entremitjos 

    

Comprovació d’elements finals     
Instal·lacions elèctriques:     
Comprovar el correcte col·locació 
d’instal·lació 

    

Comprovar el correcte secció de les 
instal·lacions 

    

Comprovar el correcte col·locació 
d’elements finals segons normativa. 

    

Comprovar la correcte col·locació 
de proteccions elèctriques. 

    

 
I-06f Qualitat de la intervenció:  Subsistema d’acabats 
Paràmetre Freqüència/Lot Normativa Criteri 

d’acceptació 
Altres: 
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Revestiments discontinus:     
Comprovació la correcte aplicació 
de la capa base 

Cada planta o unitat 
funcional 

 Correcte o no   

Comprovació la correcte 
col·locació d’ancorages mecànics 

Cada planta o unitat 
funcional 

 Correcte o no   

Comprovació de la planeitat del 
parament. 

Cada planta o unitat 
funcional 

 Correcte o no   

Comprovació del replanteig de 
peces. 

Cada planta o unitat 
funcional 

 Correcte o no   

Comprovació del espessor morter  Cada planta o unitat 
funcional 

 Correcte o no   

Comprovació de les unions amb 
caixes de instal·lacions. 

Cada planta o unitat 
funcional 

 Correcte o no   

Comprovació del acabat de les 
peces de cantonada. 

Cada planta o unitat 
funcional 

 Correcte o no   

Revestiments Continus:     
Comprovació de la correcta 
aplicació 

Cada planta o unitat 
funcional 

 Correcte o no   

Comprovació de la planeitat Cada planta o unitat 
funcional 

 Correcte o no   

Comprovació de l’absència de 
fissures 

Cada planta o unitat 
funcional 

 Correcte o no   

Comprovació les entregues amb 
altres parament. 

Cada planta o unitat 
funcional 

 Correcte o no   

Fals sostres:     
Comprovació de la Correcte 
col·locació  

Cada planta o unitat 
funcional 

 Correcte o no   

Comprovació de la Correcte 
estabilització 

Cada planta o unitat 
funcional 

 Correcte o no   

Comprovació del Correcte 
replanteig 

Cada planta o unitat 
funcional 

 Correcte o no   

Comprovació de les entregues Cada planta o unitat 
funcional 

 Correcte o no   

Paviments Continus     
Comprovació de la base Cada planta o unitat 

funcional 
 Correcte o no   

Comprovació de l’aplicació Cada planta o unitat 
funcional 

 Correcte o no   

Comprovació de les entregues Cada planta o unitat 
funcional 

 Correcte o no   

Comprovació de l’Absència de 
fissures 

Cada planta o unitat 
funcional 

 Correcte o no   

Comprovació de replanteig de 
juntes  

Cada planta o unitat 
funcional 

 Correcte o no   

Paviments Discontinus     
Comprovació de la base Cada planta o unitat 

funcional 
 Correcte o no   

Comprovació de l’aplicació Cada planta o unitat 
funcional 

 Correcte o no   

Comprovació de les entregues Cada planta o unitat 
funcional 

 Correcte o no   

Comprovació del replanteig de 
peces 

Cada planta o unitat 
funcional 

 Correcte o no   

Comprovació de replanteig de 
juntes  

Cada planta o unitat 
funcional 

 Correcte o no   

Comprovació de juntes  Cada planta o unitat 
funcional 

 Correcte o no   

Comprovació d’estabilitat Cada planta o unitat 
funcional 

 Correcte o no   

Comprovació de to Cada planta o unitat 
funcional 

 Correcte o no   

Comprovació d’aspecte. Cada planta o unitat 
funcional 

 Correcte o no   

 
I-06e Qualitat de la intervenció:  Subsistema d’acabats 
Parametre Lot 1 

(Sign i Data) 
Lot 2 
(Sign i Data) 

Lot 3 
(Sign i Data) 

Lot n: 
(Sign i 
Data) 

Revestiments discontinus:     
Comprovació la correcte aplicació 
de la capa base 
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Comprovació la correcte 
col·locació d’ancoratges mecànics 

    

Comprovació de la planeitat del 
parament. 

    

Comprovació del replanteig de 
peces. 

    

Comprovació del espessor del 
material t’agarra. 

    

Comprovació de les unions amb 
caixes de instal·lacions. 

    

Comprovació del acabat de les 
peces de cantonada. 

    

Revestiments Continus:     
Comprovació de la correcta 
aplicació 

    

Comprovació de la planeitat     
Comprovació de l’absència de 
fissures 

    

Comprovació les entregues amb 
altres parament. 

    

Fals sostres:     
Comprovació de la Correcte 
col·locació  

    

Comprovació de la Correcte 
estabilització 

    

Comprovació del Correcte 
replanteig 

    

Comprovació de les entregues     
Paviments Continus     
Comprovació de la base     
Comprovació de l’aplicació     
Comprovació de les entregues     
Comprovació de l’Absència de 
fissures 

    

Comprovació de replanteig de 
juntes  

    

Paviments Discontinus     
Comprovació de la base     
Comprovació de l’aplicació     
Comprovació de les entregues     
Comprovació del replanteig de 
peces 

    

Comprovació de replanteig de 
juntes  

    

Comprovació de juntes      
Comprovació d’estabilitat     
Comprovació de to     
Comprovació d’aspecte.     

 
I‐07a  Validació del Pla de Seguretat:  

Subsistema de Sosteniment: 
Paràmetre  Valoració Estudi  Valoració Pla  Criteri 

d’acceptació 
Altres: 

Avaluar els següents riscos:        
Moviment de terres:        
Excavacions:        
Caigudes d’objectes        
Desplaçament o desploms de terres, 
per diversos motius: 

       

Roques        
Maquines         
Tal·lus inadequats        
Per variació d’humitat        
Filtració acusa        
Vibracions        
Variacions de temperatura        
Per falles d’estivacions        
Per sota nivell freàtic        
Sobrecàrregues de les voreres        
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d’excavació. 
Aluds        
Artropellaments, col·lisions de 
maquinaria. 

       

Cops amb objectes mòbils        
Caigudes de personal a diferent 
nivell i al mateix nivell. 

       

Contactes elèctrics directes i 
indirectes. 

       

Inundacions        
Asfixies        
Replens:        
Sinistres amb vehicles.        
Caiguda des de la caixa del 
Vehicle. 

       

Interferències entre vehicles        
Atropellament         
Vibracions sobre les persones.        
Fonamentacions:        
Encofrats:        
Despreniments per mal acopi de 
material 

       

Cops a les extremitats superiors        
Caiguda a diferent nival        
Caiguda de material d’encofrat        
Caiguda de persones        
Talls a les extremitats superiors        
Talls a les extremitats inferiors        
Riscos elèctrics        
Ferralla:        
Talls i ferides a les extremitats        
Aplastaments per càrrega i 
descàrrega de materials 

       

Caigudes a diferent nivell i al 
mateix 

       

Cops per caiguda descontrolada de 
carrega suspesa. 

       

 
I‐07b  Validació del Pla de Seguretat:  

Subsistema d’estructura: 
Paràmetre  Valoració Estudi  Valoració Pla  Criteri 

d’acceptació 
Altres: 

Avaluar els següents riscos:        
Encofrats:        
Despreniments per mal acopi de 
material 

       

Cops a les extremitats superiors        
Caiguda a diferent nival        
Caiguda de material d’encofrat        
Caiguda de persones        
Talls a les extremitats superiors        
Talls a les extremitats inferiors        
Riscos elèctrics        
Ferralla:        
Talls i ferides a les extremitats        
Aplastaments per càrrega i 
descàrrega de materials 

       

Lesions a les extremitats inferiors 
degut a caminar per sobre el forjat. 

       

Els degut a les eventuals ruptures 
de rodons d’acer durant l’estirat o 
doblegat. 

       

Sobreesforços        
Caigudes a diferent nivell i al 
mateix 

       

Cops per caiguda descontrolada de 
carrega suspesa. 

       

Muntatge d’estructures        
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metàl·liques: 
Bolcat de piles d’acopi de perfileria        
Despreniments de càrregues 
suspeses 

       

Atrapament per objectes pesats        
Cops i talls a les mans        
Cremadures        
Radiacions        
Caigudes a diferent nival        
Caigudes al mateix nival        
Caigudes al buit        
Partícules als ulls        
Contacte amb Corrent Eléctrica        
Explosió d’ampolles        
Incendis        
Intoxicacions        
Feines de manipulació del formigó:        
Caigudes de persones i objectes al 
mateix nivell 

       

Caigudes de persones i objectes a 
diferent nivell 

       

Caigudes de persones i objectes al 
buit 

       

Enfonsament d’encofrats        
Ruptura de l’encofrat        
Petjades sobre objectes punxants        
Les derivades de treball sobre 
terres humits o mullats 

       

Contacte amb el formigó        
Falla d’estivacions        
Soroll ambiental        
Contacte Electric.        
Talls i ferides a les extremitats        
Aplastaments per càrrega i 
descàrrega de materials 

       

Lesions a les extremitats inferiors 
degut a caminar per sobre el forjat. 

       

Els degut a les eventuals ruptures 
de rodons d’acer durant l’estirat o 
doblegat. 

       

Sobreesforços        
Caigudes a diferent nivell i al 
mateix 

       

Cops per caiguda descontrolada de 
carrega suspesa. 

       

 
I‐07c  Validació del Pla de Seguretat:  

Subsistema d’Evolvent: 
Paràmetre  Valoració Estudi  Valoració Pla  Criteri 

d’acceptació 
Altres: 

Façanes de fàbrica:        
Caigudes de persones al buit        
Caigudes al mateix nivell        
Caigudes a diferent nivell        
Caiguda d’objectes sobre les 
persones 

       

Cops contra objectes        
Talls produïts per maquines 
manuals 

       

Dermatitis        
Partícules als ulls        
Derivats per ambients contaminats        
Sobreesforços        
Electrocució        
Atrapaments per mitjans d’elevació 
o transport 

       

Muntatge de peces de façanes 
prefabricats: 
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Cops a persones pel transport en 
suspensió de grans peces. 

       

Atrapaments durant maniobres 
d’ubicació 

       

Caigudes al mateix nivell        
Caigudes a diferent nivell        
Caigudes al buit        
Caigudes de peces prefabricades        
Talls per utilització de maquinaris        
Els derivats de realitzar feines amb 
forts vents. 

       

Cobertes inclinades d’una capa:        
Caiguda de persones al buit        
Caigudes de persones per la 
Coberta 

       

Caigudes de persones a diferent 
nivell 

       

Caigudes de persones a nivells 
inferiors 

       

Sobreesforços        
Cremadures        
Talls per la utilització de 
maquinaria. 

       

Cobertes Planes        
Caiguda de persones al buit        
Caigudes de persones per la 
Coberta 

       

Caigudes de persones a diferent 
nivell 

       

Caigudes de persones a nivells 
inferiors 

       

Sobreesforços        
Cremadures        
Talls per la utilització de 
maquinaria. 

       

 
I‐07d  Validació del Pla de Seguretat:  

Subsistema de Compartimentació: 
Paràmetre  Valoració Estudi  Valoració Pla  Criteri 

d’acceptació 
Altres: 

Avaluar els següents riscos:        
Caigudes al mateix nivell        
Cops contra objectes        
Talls produïts per maquines 
manual. 

       

Dermatitis         
Partícules als ulls        
Derivats per ambients contaminats        
Sobreesforços        
Electrocució.        
Fusteria:        
Caigudes al mateix nivell        

Caigudes a diferent nivell        
Talls produïts per maquines 
manuals 

       

Talls per cops a objectes o eines        
Atrapament entre objectes        
Trepitjades amb objectes punxants        
Caiguda d’elements de fusteria        
Contactes amb energia elèctrica        

Sobreesforços.        

 
 
I‐07e  Validació del Pla de Seguretat:  

Subsistema de Revestiments: 
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Paràmetre  Valoració Estudi  Valoració Pla  Criteri 
d’acceptació 

Altres: 

Avaluar els següents riscos:        
Enrajolats:        
Cops per la utilització d’objectes i 
eines manuals. 

       

Caigudes a diferent nivell        
Caigudes al mateix nivell        
Talls per trepitjades a la runa        
Partícules extrans als ulls        
Dermatitis produït pel ciment        
Contactes amb la corrent elèctrica        
Afeccions respiratòries        
Sobreesforços.        
Arrebossats i enlluïts:        
Cops per la utilització d’objectes i 
eines manuals. 

       

Caigudes a diferent nivell        
Caigudes al mateix nivell        
Dermatitis produït pel ciment        
Contactes amb la corrent elèctrica        
Afeccions respiratòries        
Sobreesforços.        
Fals Sostre:        
Talls per la utilització d’eines 
manuals 

       

Talls per la manipulació de regles,  
plaques 

       

Caigudes al mateix nivell        
Caigudes a diferent nivell        
Dermatitis per contacte amb 
l’escaiola 

       

Contactes amb la corrent Electric        
Sobreesforços        
Paviments discontinus:        
Caigudes al mateix nivell        
Talls per la utilització d’elements 
amb arestes . 

       

Afeccions per les humitats als 
genolls 

       

Caigudes a diferent Novell        
Partícules estranys als ulls        
Sobreesforços        
Contactes amb la corrent elèctrica        
Paviments continus:        
Caigudes al mateix nivell        
Afeccions per les humitats als 
genolls 

       

Caigudes a diferent nivell        
Partícules estranys als ulls        
Sobreesforços        
Contactes amb la corrent elèctrica        
Paviments de fusta:        
Caigudes al mateix nivell        
Caigudes a diferent nivell        
Talls per la utilització d’eines 
manuals. 

       

Cops amb objectes i martells.        
Partícules estranys als ulls.        
Sobreesforços.        
Contactes amb la corrent elèctrica.        
 

I‐07e  Validació del Pla de Seguretat:  
Subsistema de Instal·lacions: 

Paràmetre  Valoració Estudi  Valoració Pla  Criteri 
d’acceptació 

Altres: 

Avaluar els següents riscos:        
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Instal·lacions elèctriques:        
Caigudes de persones al mateix 
nivell 

       

Caigudes de persones a diferent 
nivell 

       

Talls per la utilització d’eines 
manuals 

       

Talls per la utilització de guies i 
conductors 

       

Cops pe reines manuals        
Sobreesforços per situacions poc 
ergonòmiques. 

       

Cremadores        
Instal·lacions de conduccions 
d’aigua: 

       

Caigudes de persones al mateix 
nivell 

       

Caigudes de persones a diferent 
nivell 

       

Talls a les mans per objectes i eines        
Atrapaments        
Explosions         
Inherents al us de soldadures 
autògenes 

       

Sobreesforços        
Els derivats als treballs en cobertes        
Instal·lacions calefacció:        
Caigudes de persones al mateix 
nivell 

       

Caigudes de persones a diferent 
nivell 

       

Talls a les mans per objectes i eines        
Atrapaments        
Explosions         
Inherents al us de soldadures 
autògenes 

       

Sobreesforços        
Els derivats als treballs en cobertes        
Instal·lacions d’Aire Condicionat:        
Caigudes de persones al mateix 
nivell 

       

Caigudes de persones a diferent 
nivell 

       

Caigudes al buit        
Atrapaments        
Trepitjades sobre materials        
Cremadora        
Talls per la utilització de xapes.        
Talls per la utilització d’eines 
tallants 

       

Talls per la utilització de la fibra de 
vidre 

       

Sobreesforços        
Inherents a les soldadures 
elèctriques 

       

Inherents al treball a Coberta        
Inherents als treballs amb andamis        
Dermatitis amb contacte de fibres.        
Muntatge d’ascensors:        
Caigudes al mateix nivell        
Caigudes a diferent nivell        
Caigudes al buit        
Caigudes d’objectes        
Atrapaments        
Contactes elèctrics directes        
Contactes elèctrics indirectes        
Cops per la utilització d’eines 
manuals 

       

Sobreesforços        
Els inherents per la utilització de 
soldadura elèctrica 
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Trepitjades sobre materials        
Cremadures.        

 
I‐07g  Seguiment del Pla de Seguretat: 

Subsistema de sosteniment: 
Paràmetre  Compliment 

Protecció Col. 
Compliment 
Protecció Ind. 

Comentari:  Altres: 

Avaluar els següents riscos:        
Moviment de terres:        
Excavacions:        
Caigudes d’objectes        
Desplaçament o desploms de terres, 
per diversos motius: 

       

Roques        
Maquines         
Tal·lus inadequats        
Per variació d’humitat        
Filtració acusa        
Vibracions        
Variacions de temperatura        
Per falles d’estivacions        
Per sota nivell freàtic        
Sobrecàrregues de les voreres 
d’excavació. 

       

Aluds        
Artropellaments, col·lisions de 
maquinaria. 

       

Cops amb objectes mòbils        
Caigudes de personal a diferent 
nivell i al mateix nivell. 

       

Contactes elèctrics directes i 
indirectes. 

       

Inundacions        
Asfixies        
Replens:        
Sinistres amb vehicles.        
Caiguda des de la caixa del 
Vehicle. 

       

Interferències entre vehicles        
Atropellament         
Vibracions sobre les persones.        
Fonamentacions:        
Encofrats:        
Despreniments per mal acopi de 
material 

       

Cops a les extremitats superiors        
Caiguda a diferent nival        
Caiguda de material d’encofrat        
Caiguda de persones        
Talls a les extremitats superiors        
Talls a les extremitats inferiors        
Riscos elèctrics        
Ferralla:        
Talls i ferides a les extremitats        
Aplastaments per càrrega i 
descàrrega de materials 

       

Caigudes a diferent nivell i al 
mateix 

       

Cops per caiguda descontrolada de 
carrega suspesa. 

       

 
 
I‐7h  Seguiment del Pla de Seguretat: 

Subsistema d’estructura: 
Paràmetre  Compliment  Compliment  Comentari:  Altres: 
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Protecció Col.  Protecció Ind. 
Avaluar els següents riscos:        
Encofrats:        
Despreniments per mal acopi de 
material 

       

Cops a les extremitats superiors        
Caiguda a diferent nival        
Caiguda de material d’encofrat        
Caiguda de persones        
Talls a les extremitats superiors        
Talls a les extremitats inferiors        
Riscos elèctrics        
Ferralla:        
Talls i ferides a les extremitats        
Aplastaments per càrrega i 
descàrrega de materials 

       

Lesions a les extremitats inferiors 
degut a caminar per sobre el forjat. 

       

Els degut a les eventuals ruptures 
de rodons d’acer durant l’estirat o 
doblegat. 

       

Sobreesforços        
Caigudes a diferent nivell i al 
mateix 

       

Cops per caiguda descontrolada de 
carrega suspesa. 

       

Muntatge d’estructures 
metàl·liques: 

       

Bolcat de piles d’acopi de perfileria        
Despreniments de càrregues 
suspeses 

       

Atrapament per objectes pesats        
Cops i talls a les mans        
Cremadures        
Radiacions        
Caigudes a diferent nival        
Caigudes al mateix nival        
Caigudes al buit        
Partícules als ulls        
Contacte amb Corrent Eléctrica        
Explosió d’ampolles        
Incendis        
Intoxicacions        
Feines de manipulació del formigó:        
Caigudes de persones i objectes al 
mateix nivell 

       

Caigudes de persones i objectes a 
diferent nivell 

       

Caigudes de persones i objectes al 
buit 

       

Enfonsament d’encofrats        
Ruptura de l’encofrat        
Petjades sobre objectes punxants        
Les derivades de treball sobre 
terres humits o mullats 

       

Contacte amb el formigó        
Falla d’estivacions        
Soroll ambiental        
Contacte Electric.        
Talls i ferides a les extremitats        
Aplastaments per càrrega i 
descàrrega de materials 

       

Lesions a les extremitats inferiors 
degut a caminar per sobre el forjat. 

       

Els degut a les eventuals ruptures 
de rodons d’acer durant l’estirat o 
doblegat. 

       

Sobreesforços        
Caigudes a diferent nivell i al 
mateix 
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Cops per caiguda descontrolada de 
carrega suspesa. 

       

Muntatge d’estructures 
metàl·liques: 

       

Bolcat de piles d’acopi de perfileria        
Despreniments de càrregues 
suspeses 

       

Atrapament per objectes pesats        
Cops i talls a les mans        
Cremadures        
Radiacions        
Caigudes a diferent nivell        
Caigudes al mateix nivell        
Caigudes al buit        
Partícules als ulls        
Contacte amb Corrent elèctrica        
Explosió d’ampolles        
Incendis        
Intoxicacions        
Feines de manipulació del formigó:        
Caigudes de persones i objectes al 
mateix nivell 

       

Caigudes de persones i objectes a 
diferent nivell 

       

Caigudes de persones i objectes al 
buit 

       

Enfonsament d’encofrats        
Ruptura de l’encofrat        
Petjades sobre objectes punxants        
Les derivades de treball sobre 
terres humits o mullats 

       

Contacte amb el formigó        
Falla d’estivacions        
Soroll ambiental        
Contacte Electric.        

 
I‐07i  Seguiment del Pla de Seguretat: 

Subsistema d’Evolvent: 
Paràmetre  Compliment 

Protecció Col. 
Compliment 
Protecció Ind. 

Comentari:  Altres: 

Façanes de fàbrica:        
Caigudes de persones al buit        
Caigudes al mateix nivell        
Caigudes a diferent nivell        
Caiguda d’objectes sobre les 
persones 

       

Cops contra objectes        
Talls produïts per maquines 
manuals 

       

Dermatitis        
Partícules als ulls        
Derivats per ambients contaminats        
Sobreesforços        
Electrocució        
Atrapaments per mitjans d’elevació 
o transport 

       

Muntatge de peces de façanes 
prefabricats: 

       

Cops a persones pel transport en 
suspensió de grans peces. 

       

Atrapaments durant maniobres 
d’ubicació 

       

Caigudes al mateix nivell        
Caigudes a diferent nivell        
Caigudes al buit        
Caigudes de peces prefabricades        
Talls per utilització de maquinaris        
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Els derivats de realitzar feines amb 
forts vents. 

       

Cobertes inclinades d’una capa:        
Caiguda de persones al buit        
Caigudes de persones per la 
Coberta 

       

Caigudes de persones a diferent 
nivell 

       

Caigudes de persones a nivells 
inferiors 

       

Sobreesforços        
Cremadures        
Talls per la utilització de 
maquinaria. 

       

Cobertes Planes        
Caiguda de persones al buit        
Caigudes de persones per la 
Coberta 

       

Caigudes de persones a diferent 
nivell 

       

Caigudes de persones a nivells 
inferiors 

       

Sobreesforços        
Cremadures        
Talls per la utilització de 
maquinaria. 

       

 
I‐07i  Seguiment del Pla de Seguretat: 

Subsistema de Compartimentació: 
Paràmetre  Compliment 

Protecció Col. 
Compliment 
Protecció Ind. 

Comentari:  Altres: 

Avaluar els següents riscos:        
Caigudes al mateix nivell        
Cops contra objectes        
Talls produïts per maquines 
manual. 

       

Dermatitis         
Partícules als ulls        
Derivats per ambients contaminats        
Sobreesforços        
Electrocució.        
Fusteria metàl·lica:        
Caigudes al mateix nivell        

Caigudes a diferent nivell        

Talls produïts per maquines 
manuals 

       

Talls per cops a objectes o eines        
Atrapament entre objectes        
Trepitjades amb objectes punxants        
Caiguda d’elements de fusteria        
Contactes amb energia elèctrica        

Sobreesforços.        

 
I‐07j  Seguiment del Pla de Seguretat: 

Subsistema de Revestiments: 
Paràmetre  Compliment 

Protecció Col. 
Compliment 
Protecció Ind. 

Comentari:  Altres: 

Avaluar els següents riscos:        
Enrajolats:        
Cops per la utilització d’objectes i 
eines manuals. 

       

Caigudes a diferent nivell        
Caigudes al mateix nivell        
Talls per trepitjades a la runa        
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Partícules extrans als ulls        

Dermatitis produït pel ciment        
Contactes amb la corrent elèctrica        
Afeccions respiratòries        
Sobreesforços.        
Arrebossats i enlluïts:        
Cops per la utilització d’objectes i 
eines manuals. 

       

Caigudes a diferent nivell        
Caigudes al mateix nivell        
Dermatitis produït pel ciment        
Contactes amb la corrent elèctrica        
Afeccions respiratòries        
Sobreesforços.        
Fals Sostre:        
Talls per la utilització d’eines 
manuals 

       

Talls per la manipulació de regles, 
plaquetes o plaques 

       

Caigudes al mateix nivell        
Caigudes a diferent nivell        
Dermatitis per contacte amb 
l’escaiola 

       

Contactes amb la corrent Electric        
Sobreesforços        
Paviments discontinus:        
Caigudes al mateix nivell        
Talls per la utilització d’elements 
amb arestes . 

       

Afeccions per les humitats als 
genolls 

       

Caigudes a diferent Novell        
Partícules estranys als ulls        
Sobreesforços        
Contactes amb la corrent elèctrica        
Paviments continus:        
Caigudes al mateix nivell        
Afeccions per les humitats als 
genolls 

       

Caigudes a diferent nivell        
Partícules estranys als ulls        
Sobreesforços        
Contactes amb la corrent elèctrica        
Paviments de fusta:        
Caigudes al mateix nivell        
Caigudes a diferent nivell        
Talls per la utilització d’eines 
manuals. 

       

Cops amb objectes i martells.        
Partícules estranys als ulls.        
Sobreesforços.        
Contactes amb la corrent elèctrica.        
 

I‐07k  Seguiment del Pla de Seguretat: 
Subsistema de Instal·lacions: 

Paràmetre  Compliment 
Protecció Col. 

Compliment 
Protecció Ind. 

Comentari:  Altres: 

Avaluar els següents riscos:        
Instal·lacions elèctriques:        
Caigudes de persones al mateix 
nivell 

       

Caigudes de persones a diferent 
nivell 

       

Talls per la utilització d’eines 
manuals 

       

Talls per la utilització de guies i 
conductors 

       

Cops pe reines manuals        
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Sobreesforços per situacions poc 
ergonòmiques. 

       

Cremadores        
Instal·lacions de conduccions 
d’aigua: 

       

Caigudes de persones al mateix 
nivell 

       

Caigudes de persones a diferent 
nivell 

       

Talls a les mans per objectes i eines        
Atrapaments        
Explosions         
Inherents al us de soldadures 
autògenes 

       

Sobreesforços        
Els derivats als treballs en cobertes        
Instal·lacions calefacció:        
Caigudes de persones al mateix 
nivell 

       

Caigudes de persones a diferent 
nivell 

       

Talls a les mans per objectes i eines        
Atrapaments        
Explosions         
Inherents al us de soldadures 
autògenes 

       

Sobreesforços        
Els derivats als treballs en cobertes        
Instal·lacions d’Aire 
Condicionat: 

       

Caigudes de persones al mateix 
nivell 

       

Caigudes de persones a diferent 
nivell 

       

Caigudes al buit        
Atrapaments        
Trepitjades sobre materials        
Cremadora        
Talls per la utilització de xapes.        
Talls per la utilització d’eines 
tallants 

       

Talls per la utilització de la fibra de 
vidre 

       

Sobreesforços        
Inherents a les soldadures 
elèctriques 

       

Inherents al treball a Coberta        
Inherents als treballs amb andamis        
Dermatitis amb contacte de fibres.        
Muntatge d’ascensors:        
Caigudes al mateix nivell        
Caigudes a diferent nivell        
Caigudes al buit        
Caigudes d’objectes        
Atrapaments        
Contactes elèctrics directes        
Contactes elèctrics indirectes        
Cops per la utilització d’eines 
manuals 

       

Sobreesforços        
Els inherents per la utilització de 
soldadura elèctrica 

       

Trepitjades sobre materials        
Cremadures.        
 
I-08a Estudi de practiques mediambientals en fase d’execució: 

Subsistema de sosteniment i d’estructura: 
Paràmetre Freqüència/Lot Normativa Criteri d’acceptació Altres: 
Moviment de terres: Setmanal  Compliment  
Utilitzeu terres extretes de pedreres Setmanal  Compliment  
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pròximes o de préstec d’obres 
properes. 
En cas que feu servir terres de 
préstec, verifiqueu-ne prèviament 
la procedència i l’estat (que no 
estiguin contaminades 

Setmanal  Compliment  

Adeqüeu el tipus d’eines I 
d’operacions al tipus de terreny en 
què s’ha d’excavar 

Setmanal  Compliment  

Aplegueu els diferents tipus de 
terra en funció de les opcions de 
reutilització 

Setmanal  Compliment  

Reserveu, sempre que hi hagi espai 
suficient, el sòl edàfic o capa 
superficial rica en nutrients (20 
primers cm) per a enjardinaments 
posteriors 

Setmanal  Compliment  

Netegeu periòdicament els estris 
per tal d’allargar-ne la vida útil 

Setmanal  Compliment  

Preveieu la contractació dels 
comptadors d’obra abans que 
aquesta comenci per evitar l’ús de 
grups electrògens (produeixen 
soroll i emeten gasos nocius) 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu preferentment maquinària 
avalada amb alguna mena d’ 
ecoetiqueta que garanteixi un 
millor comportament ambiental 

Setmanal  Compliment  

Conserveu i manteniu els mitjans 
auxiliars en perfecte estat, i feu-ne 
revisions periòdiques 

Setmanal  Compliment  

adequeu el tipus de vehicle de 
transport al volum i pes de les 
roques o terres 

Setmanal  Compliment  

Dipositeu amb precaució el 
material excavat sobre la caixa del 
vehicle de transport i distribuïu-ho 
convenientment perquè no vessi 
durant el trasllat 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu la tècnica més segura per 
carregar el material de gran tonatge 
I volum en els vehicles de transport 

Setmanal  Compliment  

Tanqueu el pas de l’aigua 
immediatament després d’usar-la  

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu mànegues amb clau de 
pas a l’entrada i a la sortida per 
facilitar-ne el tancament i reduir les 
pèrdues degoteigs 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu mànegues amb brocs i 
sistemes difusors per regar l’obra 

Setmanal  Compliment  

Aprofiteu tant com pugueu l’aigua 
utilitzada per netejar les eines I 
l’equip d’obra 

Setmanal  Compliment  

Sempre que es disposi d’espai 
suficient a l’obra, minimitzeu el 
consum d’aigua utilitzada per a la 
neteja de les màquines 
emmagatzemant-la en un 
contenidor i reutilitzant-la 
mitjançant bombeig per a la neteja 
d’altres mitjans auxiliars 

Setmanal  Compliment  

Tingueu en funcionament la 
maquinària i els vehicles només el 
temps imprescindible (apagueu el 
motor en temps d’espera) 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu vehicles i maquinària de 
baix consum 

Setmanal  Compliment  

Respecteu els horaris de treball 
establerts pel municipi en què es 
troba l’obra 

Setmanal  Compliment  

Planifiqueu els desplaçaments per 
tal de reduir l’impacte  associat al 
transport 

Setmanal  Compliment  

Tingueu en compte el grau Setmanal  Compliment  
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d’exposició atmosfèrica a l’hora de 
fer qualsevol operació d’excavació 
I moviment de terres (vents, etc.) 
Humitegeu les superfícies que 
s’han d’excavar si es preveu que es 
generi Pols  

Setmanal  Compliment  

Regueu periòdicament les zones de 
pas de vehicles tot posant una 
atenció especial en els punts 
d’accés a les obres situades en 
entorn urbà 

Setmanal  Compliment  

Eviteu l’aixecament de pols de les 
zones d’aplec (reg mitjançant 
aspersió o mànegues amb difusors, 
cobriment amb lones, etc.) 

Setmanal  Compliment  

Anul·leu les connexions 
preexistents de subministrament 
d’aigua, electricitat i gas 
(contracteu subministraments a part 
en cas que en necessiteu) i tapeu les 
boques de clavegueram per tal 
d’evitar possibles emanacions de 
gasos 

Setmanal  Compliment  

Feu els llançaments de la cullera 
bivalva verticalment per tal que 
l’ompliment sigui complet i reduïu 
la dispersió de terra i pols 

Setmanal  Compliment  

Cobriu amb lones la caixa dels 
camions, en cas que transporteu 
terres 

Setmanal  Compliment  

Feu un manteniment periòdic de la 
maquinària i els vehicles 

Setmanal  Compliment  

Desconnecteu els motors quan no 
s’utilitzin 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu combustible bio dièsel o 
gasolina sense plom 

Setmanal  Compliment  

Coneixeu prèviament el curs de les 
aigües freàtiques i subterrànies 
perquè no es vegin afectades per les 
excavacions i els moviments de 
terres 

Setmanal  Compliment  

No aboqueu restes d’olis i altres 
productes a la xarxa de sanejament 

Setmanal  Compliment  

Feu una gestió correcta de les 
aigües de neteja de galledes, 
cabassos, pasteres i altres mitjans 
auxiliars tot emmagatzemant-les 
provisionalment per reutilitzar-les 
en la neteja d’altres elements. 

Setmanal  Compliment  

En cas que opteu per 
l’emmagatzemament provisional de 
les aigües de neteja, els contenidors 
les basses cal que siguin 
completament estancs 

Setmanal  Compliment  

Useu detergents biodegradables, 
sense fosfat ni clor, en la neteja 
d’utensilis i equip de personal 
(botes, guants) 

Setmanal  Compliment  

Eviteu l’abocament de les aigües de 
neteja al terra 

Setmanal  Compliment  

Realitzeu en taller les operacions 
de manteniment de la flota de 
vehicles i maquinària. En cas 
contrari, impermeabilitzeu la 
superfície de treball (amb plàstics, 
lones, etc.) per impedir la 
contaminació del sòl 

Setmanal  Compliment  

Emmagatzemeu els fluids 
perillosos sobre cubetes o 
superfícies impermeabilitzades 

Setmanal  Compliment  

Tapeu els productes (fluids) un cop 
acabeu d’utilitzar-los per tal 
d’evitar-ne l’evaporació i els 
abocaments deguts a bolcades 
accidentals 

Setmanal  Compliment  
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Feu una planificació prèvia a les 
excavacions i els moviments de 
terres per tal de minimitzar la 
quantitat de sobrants per excavació 
i possibilitar la reutilització de la 
terra a l’obra mateixa o en 
emplaçaments propers 

Setmanal  Compliment  

Destineu unes zones determinades 
d’emmagatzemament de les terres I 
del moviment de la maquinària per 
tal d’evitar compactacions 
excessives del terreny 

Setmanal  Compliment  

Protegiu la primera capa del sòl 
edàfic (capa de sòl vegetal de 20 
cm), tot apartant-la, i no feu grans 
aplecs de manera que es pugui 
evitar la compactació excessiva de 
la terra 

Setmanal  Compliment  

Verifiqueu la qualitat de la 
terra(determineu si es tracta de 
terres contaminades o de terra apta 
per ser aprofitada a l’obra mateixa 
o en altres obres properes) 

Setmanal  Compliment  

En cas que trobeu restes pètries, 
dipositeu-les en el contenidor de 
residus corresponent per tal de 
facilitar-ne el reciclatge posterior  

Setmanal  Compliment  

Reutilitzeu els elements de fusta i 
de metall (per afermar la terra) 
tantes vegades com sigui possible, 
tot respectant sempre les exigències 
de qualitat 

Setmanal  Compliment  

Reutilitzeu els materials de 
protecció (lones, etc.)Verifiqueu 
que la maquinària d’excavació 
avança a la velocitat apropiada per 
tal d’evitar que es deteriorin les 
puntes de la cullera I el terreny 

Setmanal  Compliment  

Coneixeu l’inventaria d’espècies 
d’interès i protecció existents a 
l’àrea on heu d’intervenir 

Setmanal  Compliment  

Protegiu adequadament (mitjançant 
lones, mantes, etc.) els arbres 
danyats pels moviments de la 
maquinària i designeu una zona per 
trasplantar aquelles espècies que 
considereu oportunes res que es 
puguin veure  

Setmanal  Compliment  

Respecteu el tipus de separació 
selectives previst per a l’obra en 
curs, I ubiqueu cada residu en el 
contenidor que li correspongui 
atenent les senyalitzacions 
d’admissió de cada un 

Setmanal  Compliment  

Dipositeu les restes vegetals en un 
contenidor a part i contacteu amb el 
gestor corresponent (parcs i jardins, 
ajuntament, etc.) 

Setmanal  Compliment  

Realitzeu en taller les operacions 
de manteniment de la flota de 
vehicles I maquinària 

Setmanal  Compliment  

Quan no sigui possible fer les 
operacions de manteniment de 
vehicles I maquinària en taller, 
impermeabilitzeu la superfície de 
treball amb plàstics o lones per 
impedir la contaminació del sòl.  

Setmanal  Compliment  

Gestioneu el material de protecció 
contaminat com a residu perillós 

Setmanal  Compliment  

Les terres contaminades són un 
residu perillós i s’han de gestionar 
com a tal 

Setmanal  Compliment  
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A l’obra cal que hi hagi una zona 
específica per emmagatzemar els 
residus i envasos considerats 
perillosos (olis, combustibles, etc.), 
i en la qual s’han de col·locar 
diferents contenidors etiquetats 
segons el tipus de residu perillós 
que poden acceptar  

Setmanal  Compliment  

Encofrador Setmanal  Compliment  
Eviteu l’emmagatzemament 
d’envasos i de residus perillosos 
incompatibles entre ells  

Setmanal  Compliment  

Emmagatzemeu cada tipus de 
residu perillós atenent les 
indicacions de l’etiqueta que 
l’acompanya (vegeu els símbols de 
perillositat) 

Setmanal  Compliment  

Tapeu els contenidors  Setmanal  Compliment  
Respecteu el temps límit 
d’emmagatzemament 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu preferentment materials 
avalats amb alguna mena d’ que 
garanteixi un millor comportament 
ambiental 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu materials reciclats o que 
incorporin material reciclat en la 
seva composició (àrids, elements 
de protecció, de tancament de 
l’obra, etc.) 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu materials que disposin de 
segell de conformitat CE 

Setmanal  Compliment  

Una compra correcta, és a dir, 
ajustada als amidaments (revisats 
atenent l’experiència) i sense 
excedents, és la millor opció per 
optimitzar la quantitat de material 
que arriba a l’obra i evitar que 
s’acabin convertint en residu com a 
conseqüència del «no ús» o de 
«magatzems» saturats 

Setmanal  Compliment  

Compreu evitant embolcalls 
innecessaris (a granel, sempre que 
sigui possible) 

Setmanal  Compliment  

Feu un bon ús dels materials i 
eviteu que es converteixin en 
residus (reutilització in situ o en 
altres obres) 

Setmanal  Compliment  

Disposeu de la quantitat necessària 
de formigó segons el treball que 
calgui fer en cada moment 

Setmanal  Compliment  

Disposeu del material necessari a la 
zona de treball sense destorbar 
altres oficis per evitar la generació 
innecessària de residus i, per tant, 
el subministrament de nou material 

Setmanal  Compliment  

Protegiu de la intempèrie la fusta 
emmagatzemada per evitar que els 
agents atmosfèrics (el sol, la pluja I 
la humitat) facin malbé la 
superfície o guerxin les fibres 

Setmanal  Compliment  

Protegiu de la pluja i de la humitat 
els elements metàl·lics per evitar-
ne la corrosió i malformacions 
irrecuperables 

Setmanal  Compliment  

Aplegueu els elements metàl·lics i 
de fusta separats del sòl per tal 
d’evitar-ne la transmissió 
d’humitats a través del suport, així 
com la seva brutícia 

Setmanal  Compliment  

Eviteu l’ús de desencofrats derivats 
del petroli (recurs no renovable) I 
empreu-ne els d’origen natural 

Setmanal  Compliment  

Disposeu d’un o més contenidors 
de petites dimensions distribuïts per 
les zones de treball per tal 

Setmanal  Compliment  
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d’emmagatzemar-hi les peces 
auxiliars de muntatge d’encofrats I 
minimitzar possibles pèrdues a 
causa del seu volum reduït 
Netegeu els plafons d’encofrat (tant 
metàl·lics com de fusta) i la resta 
dels estris per tal d’allargar-ne la 
vida útil 

Setmanal  Compliment  

Tanqueu el pas de l’aigua 
immediatament després d’usar-la 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu mànegues amb clau de 
pas a l’entrada i a la sortida per 
facilitar-ne el tancament i reduir les 
pèrdues degoteigs 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu mànegues amb brocs i 
sistemes difusors per fer les tasques 
de curat i regueu els accessos de 
passos de vehicles no pavimentats 

Setmanal  Compliment  

Aprofiteu tant com pugueu l’aigua 
utilitzada per netejar les eines I 
l’equip d’obra 

Setmanal  Compliment  

Reutilitzeu, sempre que sigui 
possible, l’aigua de neteja 
emmagatzemant la en recipients 
que facilitin la decantació de les 
partícules al fons 

Setmanal  Compliment  

Controleu la connexió de servei per 
tal de detectar fuites i evitar sobre 
consums per avaries i escapaments 

Setmanal  Compliment  

Sempre que es disposi d’espai 
suficient a l’obra, minimitzeu el 
consum d’aigua utilitzada per a la 
neteja de les canaletes dels camions 
cisterna tot emmagatzemant-la en 
un contenidor i reutilitzant-la 
mitjançant bombeig per a la neteja 
d’altres camions 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu làmpades de baix consum Setmanal  Compliment  
Deixeu que transcorri el temps 
necessari d’assecatge dels materials 
i superfícies tractats. No feu servir 
mitjans artificials d’assecatge 

Setmanal  Compliment  

Tingueu en funcionament la 
maquinària i els vehicles només el 
temps imprescindible (apagueu el 
motor en temps d’espera sempre 
que això no afecti la rotació de les 
cisternes) 

Setmanal  Compliment  

Intenteu que durant els temps 
d’espera els camions formigonera 
se situïn en zones tan allunyades 
d’habitatges i nuclis urbans com 
sigui possible per tal d’evitar la 
contaminació acústica que provoca 
la rotació del tambor 

Setmanal  Compliment  

Regueu periòdicament les zones de 
pas de vehicles si no estan 
pavimentades tot posant una 
atenció especial als punts d’accés a 
les obres situades n entorn urbà 

Setmanal  Compliment  

Humitegeu les superfícies a netejar 
si es preveu que es generi pols (no 
s’ha d’oblidar que la inhalació de 
partícules de ciment pot derivar en 
malalties pulmonars) 

Setmanal  Compliment  

Feu servir desencofrats d’origen 
natural (en comptes dels derivats 
del petroli) per tal de reduir les 
emissions de components orgànics 
volàtils perjudicials per a la salut i 
el medi ambient 

Setmanal  Compliment  

Les restes de formigó en estat fluid 
mai no s’han d’abocar en les 
canalitzacions de desguàs 

Setmanal  Compliment  
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La subcontracta s’ha de 
responsabilitzar de la correcta 
gestió de les aigües de neteja de 
canaletes, cubilot, etc., i les ha de 
retornar directament a la cisterna i 
adreçar-les de nou a la planta 
subministradora 

Setmanal  Compliment  

També hi ha la possibilitat 
d’emmagatzemar-la 
provisionalment per reutilitzar-la 
en la neteja d’altres canaletes 

Setmanal  Compliment  

En cas que opteu per 
l’emmagatzemament provisional de 
les aigües, els contenidors o les 
basses cal que siguin completament 
estancs 

Setmanal  Compliment  

Useu detergents biodegradables, 
sense fosfat ni clor, en la neteja 
d’utensilis i equip del personal 

Setmanal  Compliment  

El formigó excedent de les 
cisternes no s’ha de gestionar en 
obra sinó que cal retornar-ho a 
planta en compliment dels acords 
contractuals assumits per la 
subcontracta 

Setmanal  Compliment  

Només s’admetran restes de 
formigó en massa en obra quan 
se’n justifiqui la reutilització en el 
mateix emplaçament 
 

Setmanal  Compliment  

Eviteu l’abocament de les aigües de 
neteja de canaletes al terra 
 

Setmanal  Compliment  

Realitzeu en taller les operacions 
de manteniment de la flota de 
vehicles i maquinària. En cas 
contrari, impermeabilitzeu la 
superfície de treball amb plàstics o 
lones per impedir la contaminació 
del sòl 
 

Setmanal  Compliment  

Emmagatzemeu els fluids 
perillosos sobre cubetes o 
superfícies impermeabilitzades 

Setmanal  Compliment  

Tapeu els contenidors de residus 
perillosos per tal d’evitar 
abocaments accidentals al terra 

Setmanal  Compliment  

Programeu correctament l’arribada 
de camions de formigó per tal 
d’evitar el principi d’adormiment i, 
per tant, la necessitat de tornar-ho a 
planta, que afecta la generació de 
residus i les emissions derivades 
del transport 

Setmanal  Compliment  

Replantegeu correctament les 
reserves per a conductes abans de 
l’abocament de formigó per tal 
d’evitar obertures posteriors i, 
consegüentment, la generació de 
residus 

Setmanal  Compliment  

Aprofiteu les restes de formigó 
fresc, sempre que sigui possible (en 
la millora dels accessos, zones de 
trànsit, etc.) 

Setmanal  Compliment  

Els excedents de formigó fresc els a 
de gestionar la subcontracta, que 
els ha de retornar a planta 

Setmanal  Compliment  

Dipositeu les restes pètries (runa 
neta) en el contenidor corresponent 
per tal de facilitar-ne el reciclatge 
posterior 

Setmanal  Compliment  

Realitzeu els talls de la fusta amb 
precisió per tal d’aprofitar les dues 
parts de les peces 

Setmanal  Compliment  

Reutilitzeu els elements de fusta Setmanal  Compliment  
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tantes vegades com sigui possible, 
tot respectant sempre les exigències 
de qualitat 
Emmagatzemeu correctament els 
materials per protegir-los de la 
intempèrie i evitar-ne el 
deteriorament i la transformació en 
residu 

Setmanal  Compliment  

Netegeu correctament els plafons 
d’encofrat i els mitjans auxiliars 
després d’utilitzar-los 

Setmanal  Compliment  

Doneu preferència als 
subministradors que envasen els 
seus productes optimitzant la 
quantitat de material d’embalatge 

Setmanal  Compliment  

Reutilitzeu els materials de 
protecció i afavoriu el reciclatge 
d’aquells elements que tinguin 
opcions de valorització (metalls, 
fusta, etc.) 

Setmanal  Compliment  

Respecteu el tipus de separació 
previst per a l’obra en curs, i 
ubiqueu cada residu en el 
contenidor que li correspongui 
atenent les senyalitzacions 
d’admissió de cada un 

Setmanal  Compliment  

Emmagatzemeu els materials 
perillosos atenent les indicacions 
del fabricant en les fitxes de 
seguretat (control d’apilaments, 
incompatibilitat amb altres 
materials, etc.) i gestioneu 
correctament els residus generats 

Setmanal  Compliment  

Tapeu els productes (fluids) un cop 
acabeu d’utilitzar-los per tal 
d’evitar-ne l’evaporació i els 
abocaments deguts a bolcades 
accidentals  

Setmanal  Compliment  

A l’obra cal que hi hagi una zona 
específica per emmagatzemar els 
residus i envasos considerats 
perillosos, i en la qual s’han de 
col·locar diferents contenidors 
etiquetats segons el tipus de residu 
perillós que poden acceptar 

Setmanal  Compliment  

Emmagatzemeu cada tipus de 
residu perillós atenent les 
indicacions de l’etiqueta que 
l’acompanya (vegeu els símbols de 
perillositat)  

Setmanal  Compliment  

Eviteu la barreja d’envasos de 
residus perillosos incompatibles 
entre ells 

Setmanal  Compliment  

Tapeu els contenidors Setmanal  Compliment  
Respecteu el temps límit 
d’emmagatzemament 

Setmanal  Compliment  

Ferralla: 
Utilitzeu preferentment materials 
avalats amb alguna mena d’ 
ecoetiqueta que garanteixi un 
millor comportament ambiental 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu materials reciclats o que 
incorporin material reciclat en la 
seva composició 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu materials que disposin de 
segell de conformitat CE 

Setmanal  Compliment  

Organitzeu el magatzem per 
col·locar-hi aplecs en funció dels 
diferents elements i classifiqueu-ne 
els de ferralla segons els tipus 
d’acer, diàmetres i longituds, i 
segons la freqüència d’ús i 
maniobrabilitat 

Setmanal  Compliment  

Disposeu del material necessari a la 
zona de treball sense destorbar 

Setmanal  Compliment  
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altres oficis per evitar la generació 
innecessària de residus i, per tant, 
el subministrament de nou material 
Una compra correcta, és a dir, 
ajustada als amidaments (revisats 
atenent l’experiència) i sense 
excedents, és la millor opció per 
optimitzar la quantitat de material 
que arriba a l’obra i evitar que 
s’acabin convertint en residu com a 
conseqüència del «no ús» o de 
«magatzems» saturats 

Setmanal  Compliment  

Feu un bon ús dels materials i 
eviteu que es converteixin en 
residus (reutilització in situ o en 
altres obres) 

Setmanal  Compliment  

Protegiu de la pluja i de la humitat 
els elements metàl·lics per tal 
d’evitar-ne la pèrdua d’adherència 
a causa de la terra i del fang, així 
com la seva corrosió o 
malformacions irrecuperables 

Setmanal  Compliment  

Aplegueu els elements metàl·lics 
separats del sòl per tal d’evitar la 
transmissió d’humitats a través del 
suport 

Setmanal  Compliment  

Disposeu d’un o més contenidors 
de petites dimensions distribuïts per 
les zones de treball per tal 
d’emmagatzemar-hi les peces 
auxiliars de muntatge d’armadures 
I minimitzar possibles pèrdues a 
causa del seu volum reduït 

Setmanal  Compliment  

Conserveu i manteniu els mitjans 
auxiliars i els estris en perfecte 
estat, i feu-ne revisions periòdiques 
(neteja i greixatge 

Setmanal  Compliment  

Seleccioneu el disc de serra idoni 
segons el tipus d’acer i el diàmetre 
per tal d’evitar desperfectes de 
material o de l’equip auxiliar 
(deteriorament accelerat dels discs 
de tall, etc.) 

Setmanal  Compliment  

Encara que aquest ofici no 
requereix l’ús específic c d’aigua 
per a la realització de la seva 
activitat, es recomana fer un 
consum responsable d’aquest 
recurs en aquelles operacions de 
neteja, etc., on sí que  sigui 
imprescindible 

Setmanal  Compliment  

Aprofiteu la llum natural i eviteu la 
il·luminació artificial innecessària 

Setmanal  Compliment  

Feu servir làmpades de baix 
consum i llumeneres de màxima 
eficàcia (les de carcassa metàl·lica 
són preferibles a les plàstiques 

Setmanal  Compliment  

Tingueu la maquinària de tall, 
vehicles, etc., en funcionament 
només el temps imprescindible 
(apagueu el motor en temps 
d’espera) 

Setmanal  Compliment  

Eviteu, en la mesura que sigui 
possible, soldar materials 
impregnats amb substàncies 
tòxiques o perilloses 

Setmanal  Compliment  

Reviseu regularment les bombones 
de gasos per tal d’evitar 
escapaments 

Setmanal  Compliment  

Feu servir extintors que no 
continguin Halons 

Setmanal  Compliment  

Centralitzeu, sempre que sigui 
possible i hi hagi prou espai a 
l’obra, el tall dels elements 
metàl·lics en una zona específica 

Setmanal  Compliment  
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per tal d’evitar la dispersió de 
partícules i retalls per tot el recinte 
Realitzeu en taller les operacions 
de manteniment de la flota de 
vehicles i maquinària. En cas 
contrari, impermeabilitzeu la 
superfície de treball (plàstics, lones, 
etc.) per impedir la contaminació 
del sòl 

Setmanal  Compliment  

Emmagatzemeu els fluids 
perillosos sobre cubetes o 
superfícies impermeabilitzades 

Setmanal  Compliment  

Tapeu els productes (fluids) un cop 
acabeu d’utilitzar-los per tal 
d’evitar-ne l’evaporació i els 
abocaments deguts a bolcades 
accidentals 

Setmanal  Compliment  

Centralitzeu, sempre que sigui 
possible i hi hagi prou espai a 
l’obra, el muntatge dels elements 
d’armat. 

Setmanal  Compliment  

D’aquesta manera possibilitarem la 
recuperació dels retalls metàl·lics I 
evitarem aparicions incontrolades 
de filferros, etc. 

Setmanal  Compliment  

Emmagatzemeu correctament els 
materials per protegir-los de la 
intempèrie i evitar la corrosió en el 
cas dels metalls 

Setmanal  Compliment  

Aprofiteu els materials i els retalls 
de material i afavoriu el reciclatge 
d’aquells elements que tinguin 
opcions de valorització (restes 
d’armat, fusta, plàstics de 
protecció, etc. 

Setmanal  Compliment  

Respecteu el tipus de separació 
selectiva previst per a l’obra en 
curs, I ubiqueu cada residu en el 
contenidor que li correspongui 
atenent les senyalitzacions 
d’admissió de cada un 

Setmanal  Compliment  

Emmagatzemeu els materials 
perillosos atenent les indicacions 
del fabricant en les fitxes de 
seguretat (control d’apilaments, 
incompatibilitat amb altres 
materials, etc.) i gestioneu 
correctament els residus generats 

Setmanal  Compliment  

A l’obra cal que hi hagi una zona 
específica per emmagatzemar els 
residus i envasos considerats 
perillosos, i en la qual s’han de 
col·locar diferents contenidors 
etiquetats segons el tipus de residu 
perillós que poden acceptar 

Setmanal  Compliment  

Emmagatzemeu cada tipus de 
residu perillós atenent les 
indicacions de l’etiqueta que 
l’acompanya 

Setmanal  Compliment  

Eviteu la barreja d’envasos de 
residus perillosos incompatibles 
entre ells 

Setmanal  Compliment  

Tapeu els contenidors Setmanal  Compliment  
Respecteu el temps límit 
d’emmagatzemament 

Setmanal  Compliment  

 
I-08a Estudi de practiques mediambientals en fase d’execució: 

Subsistema de sosteniment i d’estructura: 
Paràmetre Lot 1 

(Sign i Data) 
Lot 2 
(Sign i Data) 

Lot 3 
(Sign i Data) 

Lot n: 
(Sign i Data) 

Moviment de terres:     
Utilitzeu terres extretes de pedreres 
pròximes o de préstec d’obres 
properes. 
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En cas que feu servir terres de 
préstec, verifiqueu-ne prèviament 
la procedència i l’estat (que no 
estiguin contaminades 

    

Adeqüeu el tipus d’eines I 
d’operacions al tipus de terreny en 
què s’ha d’excavar 

    

Aplegueu els diferents tipus de 
terra en funció de les opcions de 
reutilització 

    

Reserveu, sempre que hi hagi espai 
suficient, el sòl edàfic o capa 
superficial rica en nutrients (20 
primers cm) per a enjardinaments 
posteriors 

    

Netegeu periòdicament els estris 
per tal d’allargar-ne la vida útil 

    

Preveieu la contractació dels 
comptadors d’obra abans que 
aquesta comenci per evitar l’ús de 
grups electrògens (produeixen 
soroll i emeten gasos nocius) 

    

Utilitzeu preferentment maquinària 
avalada amb alguna mena d’ 
ecoetiqueta que garanteixi un 
millor comportament ambiental 

    

Conserveu i manteniu els mitjans 
auxiliars en perfecte estat, i feu-ne 
revisions periòdiques 

    

Adeqüeu el tipus de vehicle de 
transport al volum i pes de les 
roques o terres 

    

Dipositeu amb precaució el 
material excavat sobre la caixa del 
vehicle de transport i distribuïu-ho 
convenientment perquè no vessi 
durant el trasllat 

    

Utilitzeu la tècnica més segura per 
carregar el material de gran tonatge 
I volum en els vehicles de transport 

    

Tanqueu el pas de l’aigua 
immediatament després d’usar-la  

    

Utilitzeu mànegues amb clau de 
pas a l’entrada i a la sortida per 
facilitar-ne el tancament i reduir les 
pèrdues degoteigs 

    

Utilitzeu mànegues amb brocs i 
sistemes difusors per regar l’obra 

    

Aprofiteu tant com pugueu l’aigua 
utilitzada per netejar les eines I 
l’equip d’obra 

    

Sempre que es disposi d’espai 
suficient a l’obra, minimitzeu el 
consum d’aigua utilitzada per a la 
neteja de les màquines 
emmagatzemant-la en un 
contenidor i reutilitzant-la 
mitjançant bombeig per a la neteja 
d’altres mitjans auxiliars 

    

Utilitzeu làmpades de baix consum     
Tingueu en funcionament la 
maquinària i els vehicles només el 
temps imprescindible (apagueu el 
motor en temps d’espera) 

    

Utilitzeu vehicles i maquinària de 
baix consum 

    

Respecteu els horaris de treball 
establerts pel municipi en què es 
troba l’obra 

    

Planifiqueu els desplaçaments per 
tal de reduir l’impacte associat al 
transport 

    

Tingueu en compte el grau 
d’exposició atmosfèrica a l’hora de 
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fer qualsevol operació d’excavació 
I moviment de terres (vents, etc.) 
Humitegeu les superfícies que 
s’han d’excavar si es preveu que es 
generi Pols  

    

Regueu periòdicament les zones de 
pas de vehicles tot posant una 
atenció especial en els punts 
d’accés a les obres situades en 
entorn urbà 

    

Eviteu l’aixecament de pols de les 
zones d’aplec (reg mitjançant 
aspersió o mànegues amb difusors, 
cobriment amb lones, etc.) 

    

Anul·leu les connexions 
preexistents de subministrament 
d’aigua, electricitat i gas 
(contracteu subministraments a part 
en cas que en necessiteu) i tapeu les 
boques de clavegueram per tal 
d’evitar possibles emanacions de 
gasos 

    

Feu els llançaments de la cullera 
bivalva verticalment per tal que 
l’ompliment sigui complet i reduïu 
la dispersió de terra i pols 

    

Cobriu amb lones la caixa dels 
camions, en cas que transporteu 
terres 

    

Feu un manteniment periòdic de la 
maquinària i els vehicles 

    

Desconnecteu els motors quan no 
s’utilitzin 

    

Utilitzeu combustible bio dièsel o 
gasolina sense plom 

    

Coneixeu prèviament el curs de les 
aigües freàtiques i subterrànies 
perquè no es vegin afectades per les 
excavacions i els moviments de 
terres 

    

No aboqueu restes d’olis i altres 
productes a la xarxa de sanejament 

    

Feu una gestió correcta de les 
aigües de neteja de galledes, 
cabassos, pasteres i altres mitjans 
auxiliars tot emmagatzemant-les 
provisionalment per reutilitzar-les 
en la neteja d’altres elements. 

    

En cas que opteu per 
l’emmagatzemament provisional de 
les aigües de neteja, els contenidors 
les basses cal que siguin 
completament estancs 

    

Useu detergents biodegradables, 
sense fosfat ni clor, en la neteja 
d’utensilis i equip de personal 
(botes, guants) 

    

Eviteu l’abocament de les aigües de 
neteja al terra 

    

Realitzeu en taller les operacions 
de manteniment de la flota de 
vehicles i maquinària. En cas 
contrari, impermeabilitzeu la 
superfície de treball (amb plàstics, 
lones, etc.) per impedir la 
contaminació del sòl 

    

Emmagatzemeu els fluids 
perillosos sobre cubetes o 
superfícies impermeabilitzades 

    

Tapeu els productes (fluids) un cop 
acabeu d’utilitzar-los per tal 
d’evitar-ne l’evaporació i els 
abocaments deguts a bolcades 
accidentals 
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Feu una planificació prèvia a les 
excavacions i els moviments de 
terres per tal de minimitzar la 
quantitat de sobrants per excavació 
i possibilitar la reutilització de la 
terra a l’obra mateixa o en 
emplaçaments propers 

    

Destineu unes zones determinades 
d’emmagatzemament de les terres I 
del moviment de la maquinària per 
tal d’evitar compactacions 
excessives del terreny 

    

Protegiu la primera capa del sòl 
edàfic (capa de sòl vegetal de 20 
cm), tot apartant-la, i no feu grans 
aplecs de manera que es pugui 
evitar la compactació excessiva de 
la terra 

    

Verifiqueu la qualitat de la 
terra(determineu si es tracta de 
terres contaminades o de terra apta 
per ser aprofitada a l’obra mateixa 
o en altres obres properes) 

    

En cas que trobeu restes pètries, 
dipositeu-les en el contenidor de 
residus corresponent per tal de 
facilitar-ne el reciclatge posterior  

    

Reutilitzeu els elements de fusta i 
de metall (per afermar la terra) 
tantes vegades com sigui possible, 
tot respectant sempre les exigències 
de qualitat 

    

Reutilitzeu els materials de 
protecció (lones, etc.)Verifiqueu 
que la maquinària d’excavació 
avança a la velocitat apropiada per 
tal d’evitar que es deteriorin les 
puntes de la cullera I el terreny 

    

Coneixeu l’inventari d’espècies 
d’interès i protecció existents a 
l’àrea on heu d’intervenir 

    

Protegiu adequadament (mitjançant 
lones, mantes, etc.) els arbres 
danyats pels moviments de la 
maquinària i designeu una zona per 
trasplantar aquelles espècies que 
considereu oportunes res que es 
puguin veure  

    

Respecteu el tipus de separació 
selectiva previst per a l’obra en 
curs, I ubiqueu cada residu en el 
contenidor que li correspongui 
atenent les senyalitzacions 
d’admissió de cada un 

    

Dipositeu les restes vegetals en un 
contenidor a part i contacteu amb el 
gestor corresponent (parcs i jardins, 
ajuntament, etc.) 

    

Realitzeu en taller les operacions 
de manteniment de la flota de 
vehicles I maquinària 

    

Quan no sigui possible fer les 
operacions de manteniment de 
vehicles I maquinària en taller, 
impermeabilitzeu la superfície de 
treball amb plàstics o lones per 
impedir la contaminació del sòl.  

    

Gestioneu el material de protecció 
contaminat com a residu perillós 

    

Les terres contaminades són un 
residu perillós i s’han de gestionar 
com a tal 

    

A l’obra cal que hi hagi una zona 
específica per emmagatzemar els 
residus i envasos considerats 
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perillosos (olis, combustibles, etc.), 
i en la qual s’han de col·locar 
diferents contenidors etiquetats 
segons el tipus de residu perillós 
que poden acceptar  
Encofrador     
Eviteu l’emmagatzemament 
d’envasos i de residus perillosos 
incompatibles entre ells  

    

Emmagatzemeu cada tipus de 
residu perillós atenent les 
indicacions de l’etiqueta que 
l’acompanya (vegeu els símbols de 
perillositat) 

    

Tapeu els contenidors      
Respecteu el temps límit 
d’emmagatzemament 

    

Utilitzeu preferentment materials 
avalats amb alguna mena d’ que 
garanteixi un millor comportament 
ambiental 

    

Utilitzeu materials reciclats o que 
incorporin material reciclat en la 
seva composició (àrids, elements 
de protecció, de tancament de 
l’obra, etc.) 

    

Utilitzeu materials que disposin de 
segell de conformitat CE 

    

Una compra correcta, és a dir, 
ajustada als amidaments (revisats 
atenent l’experiència) i sense 
excedents, és la millor opció per 
optimitzar la quantitat de material 
que arriba a l’obra i evitar que 
s’acabin convertint en residu com a 
conseqüència del «no ús» o de 
«magatzems» saturats 

    

Compreu evitant embolcalls 
innecessaris (a granel, sempre que 
sigui possible) 

    

Feu un bon ús dels materials i 
eviteu que es converteixin en 
residus (reutilització in situ o en 
altres obres) 

    

Disposeu de la quantitat necessària 
de formigó segons el treball que 
calgui fer en cada moment 

    

Disposeu del material necessari a la 
zona de treball sense destorbar 
altres oficis per evitar la generació 
innecessària de residus i, per tant, 
el subministrament de nou material 

    

Protegiu de la intempèrie la fusta 
emmagatzemada per evitar que els 
agents atmosfèrics (el sol, la pluja I 
la humitat) facin malbé la 
superfície o guerxin les fibres 

    

Protegiu de la pluja i de la humitat 
els elements metàl·lics per evitar-
ne la corrosió i malformacions 
irrecuperables 

    

Aplegueu els elements metàl·lics i 
de fusta separats del sòl per tal 
d’evitar-ne la transmissió 
d’humitats a través del suport, així 
com la seva brutícia 

    

Eviteu l’ús de desencofrats derivats 
del petroli (recurs no renovable) I 
empreu-ne els d’origen natural 

    

Disposeu d’un o més contenidors 
de petites dimensions distribuïts per 
les zones de treball per tal 
d’emmagatzemar-hi les peces 
auxiliars de muntatge d’encofrats I 
minimitzar possibles pèrdues a 
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causa del seu volum reduït 
Netegeu els plafons d’encofrat (tant 
metàl·lics com de fusta) i la resta 
dels estris per tal d’allargar-ne la 
vida útil 

    

Tanqueu el pas de l’aigua 
immediatament després d’usar-la 

    

Utilitzeu mànegues amb clau de 
pas a l’entrada i a la sortida per 
facilitar-ne el tancament i reduir les 
pèrdues degoteigs 

    

Utilitzeu mànegues amb brocs i 
sistemes difusors per fer les tasques 
de curat i regueu els accessos de 
passos de vehicles no pavimentats 

    

Aprofiteu tant com pugueu l’aigua 
utilitzada per netejar les eines I 
l’equip d’obra 

    

Reutilitzeu, sempre que sigui 
possible, l’aigua de neteja 
emmagatzemant la en recipients 
que facilitin la decantació de les 
partícules al fons 

    

Controleu la connexió de servei per 
tal de detectar fuites i evitar sobre 
per avaries i escapaments 

    

Sempre que es disposi d’espai 
suficient a l’obra, minimitzeu el 
consum d’aigua utilitzada per a la 
neteja de les canaletes dels camions 
cisterna tot emmagatzemant-la en 
un contenidor i reutilitzant-la 
mitjançant bombeig per a la neteja 
d’altres camions 

    

Utilitzeu làmpades de baix consum     
Deixeu que transcorri el temps 
necessari d’assecatge dels materials 
i superfícies tractats. No feu servir 
mitjans artificials d’assecatge 

    

Tingueu en funcionament la 
maquinària i els vehicles només el 
temps imprescindible (apagueu el 
motor en temps d’espera sempre 
que això no afecti la rotació de les 
cisternes) 

    

Utilitzeu vehicles i maquinària de 
baix Consum 

    

Intenteu que durant els temps 
d’espera els camions formigonera 
se situïn en zones tan allunyades 
d’habitatges i nuclis urbans com 
sigui possible per tal d’evitar la 
contaminació acústica que provoca 
la rotació del tambor 

    

Regueu periòdicament les zones de 
pas de vehicles si no estan 
pavimentades tot posant una 
atenció especial als punts d’accés a 
les obres situades n entorn urbà 

    

Humitegeu les superfícies a netejar 
si es preveu que es generi pols (no 
s’ha d’oblidar que la inhalació de 
partícules de ciment pot derivar en 
malalties pulmonars) 

    

Feu servir desencofrats d’origen 
natural (en comptes dels derivats 
del petroli) per tal de reduir les 
emissions de components orgànics 
volàtils perjudicials per a la salut i 
el medi ambient 

    

Les restes de formigó en estat fluid 
mai no s’han d’abocar en les 
canalitzacions de desguàs 

    

La subcontracta s’ha de 
responsabilitzar de la correcta 
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gestió de les aigües de neteja de 
canaletes, cubilot, etc., i les ha de 
retornar directament a la cisterna i 
adreçar-les de nou a la planta 
subministradora 
També hi ha la possibilitat 
d’emmagatzemar-la 
provisionalment per reutilitzar-la 
en la neteja d’altres canaletes 

    

En cas que opteu per 
l’emmagatzemament provisional de 
les aigües, els contenidors o les 
basses cal que siguin completament 
estancs 

    

Useu detergents biodegradables, 
sense fosfat ni clor, en la neteja 
d’utensilis i equip del personal 
 

    

El formigó excedent de les 
cisternes no s’ha de gestionar en 
obra sinó que cal retornar-ho a 
planta en compliment dels acords 
contractuals assumits per la 
subcontracta 

    

Només s’admetran restes de 
formigó en massa en obra quan 
se’n justifiqui la reutilització en el 
mateix emplaçament 

    

Eviteu l’abocament de les aigües de 
neteja de canaletes al terra 

    

Realitzeu en taller les operacions 
de manteniment de la flota de 
vehicles i maquinària. En cas 
contrari, impermeabilitzeu la 
superfície de treball amb plàstics o 
lones per impedir la contaminació 
del sòl 

    

Emmagatzemeu els fluids 
perillosos sobre cubetes o 
superfícies impermeabilitzades 

    

Tapeu els contenidors de residus 
perillosos per tal d’evitar 
abocaments accidentals al terra 

    

Programeu correctament l’arribada 
de camions de formigó per tal 
d’evitar el principi d’adormiment i, 
per tant, la necessitat de tornar-ho a 
planta, que afecta la generació de 
residus i les emissions derivades 
del transport 

    

Replantegeu correctament les 
reserves per a conductes abans de 
l’abocament de formigó per tal 
d’evitar obertures posteriors i, 
consegüentment, la generació de 
residus 

    

Aprofiteu les restes de formigó 
fresc, sempre que sigui possible (en 
la millora dels accessos, zones de 
trànsit, etc.) 

    

Els excedents de formigó fresc els a 
de gestionar la subcontracta, que 
els ha de retornar a planta 

    

Dipositeu les restes pètries (runa 
neta) en el contenidor corresponent 
per tal de facilitar-ne el reciclatge 
posterior 

    

Realitzeu els talls de la fusta amb 
precisió per tal d’aprofitar les dues 
parts de les peces 

    

Reutilitzeu els elements de fusta 
tantes vegades com sigui possible, 
tot respectant sempre les exigències 
de qualitat 

    

Emmagatzemeu correctament els     
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materials per protegir-los de la 
intempèrie i evitar-ne el 
deteriorament i la transformació en 
residu 
Netegeu correctament els plafons 
d’encofrat i els mitjans auxiliars 
després d’utilitzar-los 

    

Doneu preferència als 
subministradors que envasen els 
seus productes optimitzant la 
quantitat de material d’embalatge 

    

Reutilitzeu els materials de 
protecció i afavoriu el reciclatge 
d’aquells elements que tinguin 
opcions de valorització (metalls, 
fusta, etc.) 

    

Respecteu el tipus de separació 
previst per a l’obra en curs, i 
ubiqueu cada residu en el 
contenidor que li correspongui 
atenent les senyalitzacions 
d’admissió de cada un 

    

Emmagatzemeu els materials 
perillosos atenent les indicacions 
del fabricant en les fitxes de 
seguretat (control d’apilaments, 
incompatibilitat amb altres 
materials, etc.) i gestioneu 
correctament els residus generats 

    

Tapeu els productes (fluids) un cop 
acabeu d’utilitzar-los per tal 
d’evitar-ne l’evaporació i els 
abocaments deguts a bolcades 
accidentals  

    

A l’obra cal que hi hagi una zona 
específica per emmagatzemar els 
residus i envasos considerats 
perillosos, i en la qual s’han de 
col·locar diferents contenidors 
etiquetats segons el tipus de residu 
perillós que poden acceptar 

    

Emmagatzemeu cada tipus de 
residu perillós atenent les 
indicacions de l’etiqueta que 
l’acompanya (vegeu els símbols de 
perillositat)  

    

Eviteu la barreja d’envasos de 
residus perillosos incompatibles 
entre ells 

    

Tapeu els contenidors     
Respecteu el temps límit 
d’emmagatzemament 

    

Ferralla: 
Utilitzeu preferentment materials 
avalats amb alguna mena d’ que 
garanteixi un millor comportament 
ambiental 

    

Utilitzeu materials reciclats o que 
incorporin material reciclat en la 
seva composició 

    

Utilitzeu materials que disposin de 
segell de conformitat CE 

    

Organitzeu el magatzem per 
col·locar-hi aplecs en funció dels 
diferents elements i classifiqueu-ne 
els de ferralla segons els tipus 
d’acer, diàmetres i longituds, i 
segons la freqüència d’ús i 
maniobrabilitat 

    

Disposeu del material necessari a la 
zona de treball sense destorbar 
altres oficis per evitar la generació 
innecessària de residus i, per tant, 
el subministrament de nou material 

    

Una compra correcta, és a dir,     
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ajustada als amidaments (revisats 
atenent l’experiència) i sense 
excedents, és la millor opció per 
optimitzar la quantitat de material 
que arriba a l’obra i evitar que 
s’acabin convertint en residu com a 
conseqüència del «no ús» o de 
«magatzems» saturats 
Feu un bon ús dels materials i 
eviteu que es converteixin en 
residus (reutilització in situ o en 
altres obres) 

    

Protegiu de la pluja i de la humitat 
els elements metàl·lics per tal 
d’evitar-ne la pèrdua d’adherència 
a causa de la terra i del fang, així 
com la seva corrosió o 
malformacions irrecuperables 

    

Aplegueu els elements metàl·lics 
separats del sòl per tal d’evitar la 
transmissió d’humitats a través del 
suport 

    

Disposeu d’un o més contenidors 
de petites dimensions distribuïts per 
les zones de treball per tal 
d’emmagatzemar-hi les peces 
auxiliars de muntatge d’armadures 
I minimitzar possibles pèrdues a 
causa del seu volum reduït 

    

Conserveu i manteniu els mitjans 
auxiliars i els estris en perfecte 
estat, i feu-ne revisions periòdiques 
(neteja i greixatge 

    

Seleccioneu el disc de serra idoni 
segons el tipus d’acer i el diàmetre 
per tal d’evitar desperfectes de 
material o de l’equip auxiliar 
(deteriorament accelerat dels discs 
de tall, etc.) 

    

Encara que aquest ofici no 
requereix l’ús específic c d’aigua 
per a la realització de la seva 
activitat, es recomana fer un 
consum responsable d’aquest 
recurs en aquelles operacions de 
neteja, etc., on sí que  sigui 
imprescindible 

    

Aprofiteu la llum natural i eviteu la 
il·luminació artificial innecessària 

    

Feu servir làmpades de baix 
consum i llumeneres de màxima 
eficàcia (les de carcassa metàl·lica 
són preferibles a les plàstiques 

    

Tingueu la maquinària de tall, 
vehicles, etc., en funcionament 
només el temps imprescindible 
(apagueu el motor en temps 
d’espera) 

    

Eviteu, en la mesura que sigui 
possible, soldar materials 
impregnats amb substàncies 
tòxiques o perilloses 

    

Reviseu regularment les bombones 
de gasos per tal d’evitar 
escapaments 

    

Centralitzeu, sempre que sigui 
possible i hi hagi prou espai a 
l’obra, el tall dels elements 
metàl·lics en una zona específica 
per tal d’evitar la dispersió de 
partícules i retalls per tot el recinte 

    

Realitzeu en taller les operacions 
de manteniment de la flota de 
vehicles i maquinària. En cas 
contrari, impermeabilitzeu la 
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superfície de treball (plàstics, lones, 
etc.) per impedir la contaminació 
del sòl 
Emmagatzemeu els fluids 
perillosos sobre cubetes o 
superfícies impermeabilitzades 

    

Tapeu els productes (fluids) un cop 
acabeu d’utilitzar-los per tal 
d’evitar-ne l’evaporació i els 
abocaments deguts a bolcades 
accidentals 

    

Centralitzeu, sempre que sigui 
possible i hi hagi prou espai a 
l’obra, el muntatge dels elements 
d’armat. 

    

D’aquesta manera possibilitarem la 
recuperació dels retalls metàl·lics I 
evitarem aparicions incontrolades 
de filferros, etc. 

    

Emmagatzemeu correctament els 
materials per protegir-los de la 
intempèrie i evitar la corrosió en el 
cas dels metalls 

    

Aprofiteu els materials i els retalls 
de material i afavoriu el reciclatge 
d’aquells elements que tinguin 
opcions de valorització (restes 
d’armat, fusta, plàstics de 
protecció, etc. 

    

Respecteu el tipus de separació 
selectiva previst per a l’obra en 
curs, I ubiqueu cada residu en el 
contenidor que li correspongui 
atenent les senyalitzacions 
d’admissió de cada un 

    

Emmagatzemeu els materials 
perillosos atenent les indicacions 
del fabricant en les fitxes de 
seguretat (control d’apilaments, 
incompatibilitat amb altres 
materials, etc.) i gestioneu 
correctament els residus generats 

    

A l’obra cal que hi hagi una zona 
específica per emmagatzemar els 
residus i envasos considerats 
perillosos, i en la qual s’han de 
col·locar diferents contenidors 
etiquetats segons el tipus de residu 
perillós que poden acceptar 

    

Emmagatzemeu cada tipus de 
residu perillós atenent les 
indicacions de l’etiqueta que 
l’acompanya 

    

Eviteu la barreja d’envasos de 
residus perillosos incompatibles 
entre ells 

    

Tapeu els contenidors     
Respecteu el temps límit 
d’emmagatzemament 

    

 
I-08b Estudi de practiques mediambientals en fase d’execució: 

Subsistema de embevent i compartimentació: 
Paràmetre Freqüència/Lot Normativa Criteri d’acceptació Altres: 
Paleta:     
S’ha de controlar que cada un dels 
entrevinents a la fase d’execució 
tinguin una practica de mesures 
mediambientals.: 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu preferentment materials 
avalats amb alguna mena d’ que 
garanteixi un millor comportament 
ambiental 

 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu materials reciclats o que Setmanal  Compliment  
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incorporin material reciclat en la 
seva composició 

 
Utilitzeu materials que disposin de 
segell de conformitat CE 

 

Setmanal  Compliment  

Una compra correcta, és a dir, 
ajustada als amidaments (revisats 
atenent l’experiència) i sense 
excedents, és la millor opció per 
optimitzar la quantitat de material 
que arriba a l’obra i evitar que 
s’acabin convertint en residu com a 
conseqüència del «no ús» o de 
«magatzems» saturats 

Setmanal  Compliment  

Compreu materials d’origen local, 
extrets o fabricats en zones 
properes a l’obra (àrids, elements 
ceràmics, etc.) 

Setmanal  Compliment  

Consulteu amb el tècnic 
responsable de l’obra la possibilitat 
de fer subbases obtingudes d’àrids 
reciclats de la mateixa obra 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu fustes certificades amb el 
segell d’explotació ambiental 
sostenible FSC, etc., i sempre que 
sigui possible utilitzeu fustes no 
tractades 

Setmanal  Compliment  

Disposeu del material necessari a la 
zona de treball sense destorbar 
altres oficis per evitar la generació 
innecessària de residus i, per tant, 
el subministrament de nou material 

Setmanal  Compliment  

Protegiu de la pluja i de la humitat 
els elements metàl·lics per evitar-
ne la corrosió i malformacions 
irrecuperables  

Setmanal  Compliment  

Protegiu de la intempèrie els 
materials (sobretot aquells que 
estiguin en sacs de paper) per evitar 
que els agents atmosfèrics (el sol, 
la pluja i la humitat) els facin 
malbé 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu morters amb un contingut 
baix d’additius 

Setmanal  Compliment  

Feu un bon ús dels materials i 
eviteu que es converteixin en 
residus: 

 

Setmanal  Compliment  

fomenteu la reutilització i el 
reciclatge i intenteu limitar l’hàbit 
d’«usar I llençar», cada vegada més 
habitual 

Setmanal  Compliment  

Reutilitzeu, sempre que sigui 
viable, material procedent de runa i 
d’enderrocs (teules 
recuperades,etc.) 

 

Setmanal  Compliment  

Prepareu les quantitats necessaries 
de material (morter, etc.) segons la 
feina a realitzar en cada moment 
(tingueu en compte el temps 
d’adormiment, etc.) 

 

Setmanal  Compliment  

Per realitzar les xarxes de 
sanejament, utilitzeu preferentment 
tubs, maneguets i colzes de 
ceràmica, de polietilè (PE) o de 
polipropilè (PP), així com materials 
distribuïts per fabricants que 
s’ofereixin per gestionar els residus 
d’aquests productes mitjançant una 
valorització 

 

Setmanal  Compliment  

Eviteu tant com pugueu els retalls Setmanal  Compliment  
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dels tubs i materials de les 
instal·lacions durant el procés 
d’obra 

 
Disposeu d’un o més contenidors 
de petites dimensions distribuïts per 
les zones de treball per tal 
d’emmagatzemar-hi els materials a 
utilitzar amb vista a minimitzar 
possibles pèrdues i deteriorament 

Setmanal  Compliment  

Netegeu i manteniu les eines i els 
estris propis de l’ofici 

Setmanal  Compliment  

Preveieu la contractació dels 
comptadors d’obra abans que 
aquesta comenci per evitar l’ús de 
grups electrògens (produeixen 
soroll i emeten gasos nocius) 

 

Setmanal  Compliment  

Conserveu i manteniu els mitjans 
auxiliars en perfecte estat, i feu-ne 
revisions periòdiques 

 

Setmanal  Compliment  

Tanqueu el pas de l’aigua 
immediatament després d’usar-la 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu mànegues amb clau de 
pas a l’entrada i a la sortida per 
facilitar-ne el tancament i reduir les 
pèrdues degoteigs (curat de 
superfícies, etc.) 

 

Setmanal  Compliment  

Mulleu els maons en el seu pale 
d’origen, preferiblement per 
immersió, i no just abans de 
col·locar-los 

Setmanal  Compliment  

Controleu que la quantitat d’aigua 
utilitzada en les dosificacions dels 
morters, guixos, etc., sigui 
l’adequada a les necessitades 

Setmanal  Compliment  

Sempre que es disposi d’espai 
suficient a l’obra, minimitzeu el 
consum d’aigua reutilitzant-ne la de 
neteja I  d’humectació de maons 
per a altres feines realitzades en la 
mateixa obra 

Setmanal  Compliment  

Reviseu periòdicament la connexió 
de servei per tal de detectar fuites i 
evitar sobre per avaries I 
escapaments 
 

Setmanal  Compliment  

Aprofiteu tant com pugueu l’aigua 
utilitzada per netejar les eines I 
l’equip d’obra. L’objectiu no és 
escatimar, sinó promoure un 
consum responsable d’aquest 
recurs 
 

Setmanal  Compliment  

Aprofiteu la llum natural i eviteu la 
il·luminació artificial innecessària  
 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu llums de baix consum 
 

Setmanal  Compliment  

Deixeu que transcorri el temps 
necessari d’assecatge dels materials 
i superfícies tractats. No feu servir 
mitjans artificials d’assecatge 
 

Setmanal  Compliment  

Tingueu la maquinària de tall, 
vehicles, etc., en funcionament 
només el temps imprescindible 
(apagueu el motor en temps 
d’espera) 
 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu vehicles i maquinària de 
baix Consum 
 

Setmanal  Compliment  
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Respecteu els horaris de treball 
establerts pel municipi en què es 
troba l’obra 
 

Setmanal  Compliment  

Desconnecteu els aparells quan no 
s’utilitzin 
 

Setmanal  Compliment  

Regueu periòdicament les zones de 
pas de vehicles, sempre que no 
estiguin pavimentades, tot posant 
una atenció especial als punts 
d’accés a les obres situades en 
entorn urbà 

Setmanal  Compliment  

Protegiu amb lones els materials I 
residus aplegats susceptibles de 
generar pols 

Setmanal  Compliment  

Humitegeu les superfícies a tractar 
si es preveu que es generi pols (no 
s’ha d’oblidar que la inhalació de 
partícules de ciment pot derivar en 
malalties pulmonars); en cas 
contrari, preneu les mesures de 
protecció adequades 

Setmanal  Compliment  

Eviteu fer operacions que generin 
pols prop dels paraments revestits  

Setmanal  Compliment  

Disposeu, sempre que sigui 
possible, d’una zona a l’obra 
destinada a tallar peces per tal 
d’evitar la dispersió de pols i de 
residus 

Setmanal  Compliment  

Incorporeu sistemes d’aspiració en 
les màquines per fer regates, talls, 
perforacions, etc., i utilitzeu 
fregadores amb sistemes 
incorporats de captació de la pols 

Setmanal  Compliment  

Prioritzeu l’aspiració de pols del 
terra davant de l’escombrada 

Setmanal  Compliment  

En cas d’evacuació vertical de 
runa, utilitzeu tubs amb connexions 
estanques entre ells i col·loqueu 
una lona de protecció en el 
contenidor per evitar la projecció 
de pols 
 

Setmanal  Compliment  

Reduïu les emissions de COV dels 
materials segelladors, adhesius, 
dissolvents i líquids de neteja, etc., 
tot fent servir productes que 
n’ofereixin una concentració menor 
i tapant correctament els recipients 
després d’utilitzar-los 

Setmanal  Compliment  

La detecció de materials de 
construcció fabricats amb amiant 
obliga a l’aplicació d’una sèrie de 
mesures de seguretat (utilització de 
guants, mascaretes, etc.) per evitar 
que la inhalació de les fi bres, 
despreses durant la seva 
manipulació, afecti la salut del 
personal d’obra i els veïns 
adjacents. Seguiu les indicacions 
especificades en el Pla de treball 

Setmanal  Compliment  

Feu un manteniment periòdic de la 
flota de vehicles 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu combustible bio o 
gasolina sense plom 

Setmanal  Compliment  

Les restes de formigó, morter, guix, 
etc., mai no s’han d’abocar en 
sanitaris ni en les canalitzacions de 
desguàs 

Setmanal  Compliment  

Aspireu o escombreu abans de 
netejar amb aigua per tal de reduir 
la quantitat de partícules de 
poliment,etc., que posteriorment 
seran arrossegades durant les 

Setmanal  Compliment  
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tasques de fregada 
Elimineu dels recipients les restes 
de morter i d’altres pastes abans de 
netejar-les  

Setmanal  Compliment  

Feu una gestió correcta de les 
aigües de neteja de galledes, 
cabassos, pasteres i altres mitjans 
auxiliars tot emmagatzemant-les 
provisionalment per reutilitzar-les 
en la neteja d’altres elements. Els 
recipients han de facilitar la 
decantació al fons de les partícules 
de guix i calç 

Setmanal  Compliment  

Useu detergents biodegradables, 
sense fosfat ni clor, en la neteja 
d’utensilis i equip de personal 
(botes, guants) 

Setmanal  Compliment  

Aprofiteu les restes de morter o de 
formigó fresc, sempre que sigui  
possible (en la millora dels 
accessos, zones de trànsit, etc.) 

Setmanal  Compliment  

Eviteu l’abocament de les aigües de 
neteja al terra 

Setmanal  Compliment  

Emmagatzemeu els materials 
perillosos, especialment els 
combustibles, els dissolvents i 
altres líquids, sobre cubetes o 
superfícies impermeabilitzades que 
permetin recuperar possibles 
abocaments accidentals i evitar la 
contaminació del sòl o la xarxa de 
clavegueram 

Setmanal  Compliment  

Realitzeu en taller les operacions 
de manteniment de la flota de 
vehicles i maquinària. En cas 
contrari, impermeabilitzeu la 
superfície de treball (amb plàstics, 
lones, etc.) per impedir la 
contaminació del sòl 

Setmanal  Compliment  

Realitzeu les feines de tall amb 
precisió per tal d’afavorir l’ús de 
les dues parts de les peces 

Setmanal  Compliment  

Disposeu d’una central de tall per 
evitar la dispersió de residus I 
aprofitar, sempre que sigui viable, 
les restes de maons, blocs de 
ciment, etc. 
 

Setmanal  Compliment  

Prepareu la quantitat de pasta 
segons la superfície a cobrir i el 
temps d’adormiment per tal 
d’evitar sobrants innecessaris 

Setmanal  Compliment  

Preveieu un lloc a l’obra per 
emmagatzemar i aplegar els 
materials, i així poder garantir-ne la 
conservació fins al moment de 
l’aplicació. En cas que no es 
disposi d’espai suficient, 
planifiqueu l’arribada de material 
segons les necessitats d’execució 
de l’obra 

Setmanal  Compliment  

Disposeu de sistemes adequats per 
carregar els carretons o palets de la 
manera correcta a fi de garantir el 
bon manteniment de les peces 
mentre es traslladen 

Setmanal  Compliment  

Els materials derivats del guix 
redueixen les opcions de reciclatge 
del residu petri. (Consulteu 
l’autoritat competent sobre el tipus 
d’abocador al qual us heu 
d’adreçar) 

Setmanal  Compliment  

Dipositeu les restes pètries (runa 
neta) en el contenidor de residus 
inerts 

Setmanal  Compliment  



Sistema Integral De Gestió De Qualitat, Prevenció De Riscos Laborals I Pràctiques Medi Ambientals 
ANNEXES 

94 

Reutilitzeu els elements de fusta 
tantes vegades com sigui possible, 
tot respectant sempre les exigències 
de qualitat 
 

Setmanal  Compliment  

Emmagatzemeu correctament els 
materials per protegir-los de la 
intempèrie i evitar-ne el 
deteriorament i la transformació en 
residu  

Setmanal  Compliment  

Compreu procurant evitar 
embolcalls innecessaris 

Setmanal  Compliment  

Compreu materials al l’engròs per 
tal de reduir la quantitat d’envasos 

Setmanal  Compliment  

Doneu preferència a aquells 
proveïdors que envasen els seus 
productes amb sistemes 
d’embalatge que tendeixen a 
minimitzar els residus  

Setmanal  Compliment  

Doneu preferència als proveïdors 
que elaboren els seus recipients 
amb materials reciclats, 
biodegradables que es poden 
retornar per ser reutilitzats 

Setmanal  Compliment  

Reutilitzeu les lones i altres 
materials de protecció, les bastides, 
etc. 

Setmanal  Compliment  

Netegeu els estris de treball 
immediatament després de fer-los 
servir  

Setmanal  Compliment  

Respecteu el tipus de separació 
selectiva previst per a l’obra en 
curs, I ubiqueu cada residu en el 
contenidor que li correspongui 
atenent les senyalitzacions 
d’admissió de cada un 

Setmanal  Compliment  

Emmagatzemeu els materials 
perillosos atenent les indicacions 
del fabricant en les fitxes de 
seguretat (control d’apilaments, 
incompatibilitat amb altres 
materials, etc.) 

Setmanal  Compliment  

Tapeu els productes líquids un cop 
acabeu d’utilitzar-los per tal 
d’evitar-ne l’evaporació i els 
abocaments deguts a bolcades 
accidentals 

Setmanal  Compliment  

El desmuntatge de baixants de 
fibrociment obliga a redactar un Pla 
de treball que especifiqui les 
mesures de seguretat que cal tenir 
en compte (ús de mascaretes, etc.) 
mentre hi hagi perill de 
despreniment de fibres d’amiant 

Setmanal  Compliment  

No trenqueu els baixants de 
fibrociment per reduir el nombre de 
sacs que s’han de transportar i 
utilitzeu el nombre de sacs 
necessari 

Setmanal  Compliment  

Els residus que contenen amiant 
són considerats com a perillosos, 
per la qual cosa s’han de gestionar 
per gestors i transportistes 
autoritzats 

Setmanal  Compliment  

A l’obra cal que hi hagi una zona 
específica (que estigui protegida de 
la pluja, impermeabilitzada, etc.) 
per emmagatzemar els residus i 
envasos considerats perillosos, i en 
la qual s’han de col·locar diferents 
contenidors etiquetats segons el 
tipus de residu perillós que poden 
acceptar  
 

Setmanal  Compliment  

Emmagatzemeu cada tipus de Setmanal  Compliment  
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residu perillós atenent les 
indicacions de l’etiqueta que 
l’acompanya (respecteu els símbols 
de perillositat) 
Col·locador envans de guix: 
Utilitzeu preferentment materials 
avalats amb alguna mena d’ que 
garanteixi un millor comportament 
ambiental 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu materials reciclats o que 
incorporin material reciclat en la 
seva composició 
Utilitzeu materials que disposin de 
segell de conformitat CE 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu materials aïllants que 
compleixin els requisits específic 
cats en la normativa vigent (en cas 
que s’utilitzin poliuretans, aquests 
han d’estar lliures d’CFC, i en el 
cas de materials plàstics, cal que 
estiguin lliures d’halògens) 

Setmanal  Compliment  

Feu un bon ús dels materials i 
eviteu que es converteixin en 
residus: fomenteu la reutilització i 
el reciclatge i intenteu limitar 
l’hàbit d’«usar I llençar», cada 
vegada més habitual 

Setmanal  Compliment  

Eviteu l’ús de desengreixant i 
materials amb organoclorats (PVC, 
CFC,PCB, etc.) 

Setmanal  Compliment  

Protegiu de la intempèrie els 
materials (aquells que estiguin 
envasats en sacs de paper, el 
material aïllant, els elements 
metàl·lics, etc.) per evitar que el 
sol, la pluja i la humitat els facin 
malbé 

Setmanal  Compliment  

Disposeu del material necessari a la 
zona de treball sense destorbar 
altres oficis per evitar la generació 
innecessària de residus i, per tant, 
el subministrament de nou material 

Setmanal  Compliment  

Les superfícies on se situïn els 
aïllaments han d’estar netes, seques 
i sense greix ni rovell, per tal 
d’assegurar una bona col·locació I 
evitar el deteriorament del material 
I possibles condensacions 
posteriors 

Setmanal  Compliment  

En cas que s’utilitzi escuma de 
poliuretà projectat, consulteu amb 
el fabricant les possibles 
casuístiques que es puguin 
presentar quant a l’adherència del 
producte al suport, I compteu amb 
personal especialitzat 

Setmanal  Compliment  

Adeqüeu la selecció i col·locació 
del tipus d’aïllament a la superfície, 
al sistema constructiu i a l’element 
constructiu (coberta, forjats, parets, 
façanes) on s’ha d’instal·lar 

Setmanal  Compliment  

Una compra correcta, és a dir, 
ajustada als amidaments (revisats 
atenent l’experiència) i sense 
excedents, és la millor opció per 
optimitzar la quantitat de material 
que arriba a l’obra i evitar que 
s’acabin convertint  en residu com 
a conseqüència del «no ús» o de 
«magatzems» saturats 

Setmanal  Compliment  

Compreu matèries extretes o 
fabricades en zones properes a 
l’obra  

Setmanal  Compliment  

Considereu les característiques de 
continuïtat del material  aïllant, així 

Setmanal  Compliment  
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com la seva modulació, per tal 
d’evitar sobrants i retalls 
Disposeu d’un o més contenidors 
de petites dimensions distribuïts per 
les zones de treball per 
emmagatzemar-hi els materials a 
utilitzar amb vista a minimitzar 
possibles pèrdues I deteriorament 

Setmanal  Compliment  

Netegeu i manteniu en bon estat les 
eines i els estris propis de l’ofici 

Setmanal  Compliment  

Conserveu i manteniu els mitjans 
auxiliars en perfecte estat, i feu-ne 
revisions periòdiques 

Setmanal  Compliment  

Aprofiteu la llum natural i eviteu la 
il·luminació artificial innecessària  

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu làmpades de baix consum Setmanal  Compliment  
Tingueu la maquinària de tall, 
vehicles, etc., en funcionament 
només el temps imprescindible 
(apagueu el motor en temps 
d’espera) 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu vehicles i maquinària de 
baix consum 
Tanqueu el pas de l’aigua 
immediatament després d’usar-la 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu mànegues amb clau de 
pas a l’entrada i a la sortida per 
facilitar-ne el tancament i reduir les 
pèrdues degoteigs 

Setmanal  Compliment  

Aprofiteu al màxim l’aigua 
utilitzada. 

Setmanal  Compliment  

L’objectiu no és escatimar, sinó 
promoure un consum responsable 
d’aquest recurs 

Setmanal  Compliment  

Minimitzeu el consum d’aigua 
utilitzada per a la neteja de la 
maquinària I altres mitjans auxiliars 

Setmanal  Compliment  

Prepareu les quantitats necessàries Setmanal  Compliment  
Dipositeu les restes pètries (runa 
neta) en el contenidor de residus 
inerts per tal de facilitar-ne el 
reciclatge posterior 

Setmanal  Compliment  

Emmagatzemeu correctament els 
materials (aïllants, etc.) per 
protegir-los de la intempèrie i 
evitar-ne el deteriorament i la 
transformació en residu 

Setmanal  Compliment  

Compreu procurant evitar 
embolcalls innecessaris 

Setmanal  Compliment  

Compreu materials al l’engròs amb 
envasos d’una mida que permeti 
reduir la producció de residus 
d’embolcalls 

Setmanal  Compliment  

Doneu preferència a aquells 
proveïdors que envasen els seus 
productes amb sistemes 
d’embalatge que tendeixen a 
minimitzar els residus 

Setmanal  Compliment  

Doneu preferència als proveïdors 
que elaboren els seus recipients 
amb materials reciclats, 
biodegradables que es poden 
retornar per ser reutilitzats 

Setmanal  Compliment  

Reutilitzeu les lones i altres 
materials de protecció, bastides, 
etc. 

Setmanal  Compliment  

Reutilitzeu els elements de fusta 
tantes vegades com sigui possible, 
tot respectant sempre les exigències 
de qualitat 

Setmanal  Compliment  

Realitzeu les feines de tall de les 
plaques d’aïllament amb precisió 
per tal d’afavorir l’ús de les dues 
parts de les peces i reduir la 

Setmanal  Compliment  
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generació de residus 
L’ús de mantes (aïllaments 
flexibles) minimitza el nombre de 
retalls 

Setmanal  Compliment  

Netegeu els estris de treball 
immediatament després de fer-los 
servir 

Setmanal  Compliment  

Emmagatzemeu els materials 
perillosos atenent les indicacions 
del fabricant en les fitxes de 
seguretat (control d’apilaments, 
incompatibilitat amb altres 
materials, etc.) 

Setmanal  Compliment  

Tapeu els productes (fluids) un cop 
acabeu d’utilitzar-los per tal 
d’evitar-ne l’evaporació i els 
abocaments deguts a bolcades 
accidentals 

Setmanal  Compliment  

Buideu els recipients que contenen 
restes d’adhesius, pastes, etc., 
abans de netejar-los 

Setmanal  Compliment  

A l’obra cal que hi hagi una zona 
específica (que estigui protegida de 
la pluja, impermeabilitzada, etc.) 
per emmagatzemar els residus i 
envasos considerats perillosos, i en 
la qual s’han de col·locar diferents 
contenidors etiquetats segons el 
tipus de residu perillós que poden 
acceptar 

Setmanal  Compliment  

Emmagatzemeu cada tipus de 
residu perillós atenent les 
indicacions de l’etiqueta que 
l’acompanya (respecteu els símbols 
de perillositat) 

Setmanal  Compliment  

Eviteu la barreja d’envasos de 
residus perillosos incompatibles 
entre ells 

Setmanal  Compliment  

Tapeu els contenidors per tal 
d’evitar l’emissió de gasos i la 
generació d’olors 

Setmanal  Compliment  

Respecteu el temps límit 
d’emmagatzematge 
Restes de perlita, vermiculita, etc. 
Paper i cartró (restes de sacs, 
embolcalls, paper adhesiu, etc.) 

Setmanal  Compliment  

Plàstics (restes de lones i cintes de 
protecció, restes d’embolcalls, sacs, 
films de paletitzar, materials 
aïllants de polietilè PE, de 
polipropilè PP o de policlorur de 
vinil PVC, cautxú, etc.) 

Setmanal  Compliment  

Restes de fi bres minerals (llana de 
roca, llana de vidre, etc.) 

Setmanal  Compliment  

Metall (restes de ferralla, de 
perfileria, cargols, claus, discs de 
serra, broques, bastides 
deteriorades o no aptes per ser 
reutilitzades o retornades,etc.) 

Setmanal  Compliment  

Fusta (restes de tall o peces 
inservibles, restes de taulons, palets 
no aptes per ser reutilitzades o 
retornades, etc.) 

Setmanal  Compliment  

Restes de fibres naturals (palla, 
coco, suro, etc.) 

Setmanal  Compliment  

Envasos de desengreixant i 
dissolvents, adhesius i altres 
productes relacionats amb els 
tractaments sanejadors de les 
superfícies a tractar 

Setmanal  Compliment  

Envasos d’aerosols i d’escuma de 
poliuretà projectat 

Setmanal  Compliment  

Envasos i restes de materials de 
segellament (silicones, adhesius, 
etc.) 

Setmanal  Compliment  
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Envasos de productes netejadors de 
les superfícies i detergents 

Setmanal  Compliment  

Draps bruts impregnats de 
dissolvents, greixos, etc. 

Setmanal  Compliment  

Envasos i restes d’olis, 
combustible, bateries, etc. 

Setmanal  Compliment  

Conèixer els residus que genera 
l’ofici de col·locador d’aïllaments 

Setmanal  Compliment  

Manteniu endreçada la zona de 
recepció i aplec dels materials 

Setmanal  Compliment  

Transporteu i aplegueu 
adequadament els materials dins 
l’obra 

Setmanal  Compliment  

Senyalitzeu els contenidors segons 
el tipus de residu que poden 
admetre. Es recomana que 
s’afegeixin símbols o cartells 
addicionals quan els contenidors es 
destinin a reciclatge 

Setmanal  Compliment  

Respecteu el tipus de separació 
selectiva previst per a l’obra en 
curs, I ubiqueu cada residu en el 
contenidor que li correspongui 
atenent les senyalitzacions 
d’admissió de cada un 

Setmanal  Compliment  

Retorneu els palets al 
subministrador 

Setmanal  Compliment  

Les fibres minerals estan 
compostes principalment de sílice 
(inert), però poden contenir resines 
o fins i tot portar adherides capes 
d’alumini, paper, etc., per la qual 
cosa s’han de gestionar com a 
residus no perillosos. En tot cas, es 
recomana que consulteu la fitxa de 
dades de seguretat i l’etiqueta 
d’aquests productes per si contenen 
algun tipus d’aglomeració 
considerat perillós 

Setmanal  Compliment  

Potencieu el reciclatge dels 
materials plàstics evitant que entrin 
en contacte amb altres materials; 
classifiqueu-los convenientment i 
consulteu als proveïdors sobre si 
n’ofereixen algun tipus de gestió 
específica 

Setmanal  Compliment  

Col·locadors de envans de cartró 
guix:Utilitzeu preferentment 
materials avalats amb alguna mena 
d’ecoetiquetaques garanteixi un 
millor comportament ambiental 
(fustes, plaques, aïllaments, 
adhesius, etc.) 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu materials reciclats o que 
incorporin material reciclat en la 
seva composició 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu materials que disposin de 
segell de conformitat CE 

Setmanal  Compliment  

Una compra correcta, és a dir, 
ajustada als amidaments (revisats 
atenent l’experiència) i sense 
excedents, és la millor opció per 
optimitzar la quantitat de material 
que arriba a l’obra i evitar que 
s’acabin convertint  en residu com 
a conseqüència del «no ús» o de 
«magatzems» saturats 

Setmanal  Compliment  

Compreu materials (guixos, 
massilles, etc.) extrets o fabricats 
en zones properes a l’obra  

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu fustes certificades amb el 
segell d’explotació ambiental 
sostenible FSC, etc., i sempre que 
sigui possible utilitzeu fustes no 
tractades 

Setmanal  Compliment  
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Assegureu-vos que l’obra està 
preparada per a la instal·lació de les 
plaques de cartró-guix (façanes, 
cobertes, murs, fusteria exterior, 
caixes de persianes, terres 
anivellats, etc.) 

Setmanal  Compliment  

Transporteu i aplegueu 
adequadament les plaques 
respectant la capacitat d’apilament 
per tal d’evitar que es trenquin o es 
deteriorin  

Setmanal  Compliment  

Protegiu de la intempèrie els 
materials (sobretot aquells 
continguts en sacs de paper i les 
plaques de cartró-guix) per evitar 
que els agents atmosfèrics (el sol, 
la pluja i la humitat) els facin 
malbé 

Setmanal  Compliment  

Protegiu de la pluja i de la humitat 
els elements metàl·lics (muntants, 
ancoratges, etc.) per evitar-ne la 
corrosió I malformacions 
irrecuperables 

Setmanal  Compliment  

Disposeu del material necessari a la 
zona de treball sense destorbar 
altres oficis per evitar la generació 
innecessària de residus i, per tant, 
el subministrament de nou material 

Setmanal  Compliment  

Protegiu adequadament (amb lones, 
paper i altres) els paviments ja 
col·locats (parquet, etc.) 

Setmanal  Compliment  

Feu un bon replanteig dels 
paraments que cal fer (preveieu el 
pas d’instal·lacions) tot adequant-
vos a la modulació de les plaques 
de cartró-guix utilitzades i al pas 
d’instal·lacions per tal de 
minimitzar els residus 

Setmanal  Compliment  

Feu un bon ús dels materials i 
eviteu que es converteixin en 
residus: fomenteu la reutilització i 
el reciclatge i intenteu limitar 
l’hàbit d’«usar I llençar», cada 
vegada més habitual 

Setmanal  Compliment  

Realitzeu les feines de tall de les 
plaques de cartró-guix amb precisió 
per tal d’afavorir l’ús de les dues 
parts de les peces i reduir la 
generació de residus 

Setmanal  Compliment  

repareu les quantitats necessaries 
de material (massilles, etc.) segons 
el treball que calgui fer en cada 
moment 

Setmanal  Compliment  

Les superfícies on se situïn els 
aïllaments han d’estar netes i 
seques per tal d’assegurar una bona 
col·locació i evitar el deteriorament 
del material I possibles 
condensacions posteriors 
 

Setmanal  Compliment  

Disposeu d’un o més contenidors 
de petites dimensions distribuïts per 
les zones de treball per 
emmagatzemar- hi els materials 
d’ancoratge i altres peces a utilitzar 
amb vista a minimitzar possibles 
pèrdues I deteriorament 
 

Setmanal  Compliment  

Netegeu i manteniu en bon estat les 
eines i els estris propis de l’ofici 
 

Setmanal  Compliment  

Conserveu i manteniu els mitjans 
auxiliars en perfecte estat, i feu-ne 
revisions periòdiques 

Setmanal  Compliment  

Tanqueu el pas de l’aigua Setmanal  Compliment  
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immediatament després d’usar-la 
Controleu que la quantitat d’aigua 
utilitzada en les dosificacions dels 
morters, guixos, etc., sigui 
l’adequada 

Setmanal  Compliment  

Aprofiteu al màxim l’aigua 
utilitzada. 

Setmanal  Compliment  

L’objectiu no és escatimar, sinó 
promoure un consum responsable 
d’aquest recurs 

Setmanal  Compliment  

Minimitzeu el consum d’aigua 
utilitzada per a la neteja de 
maquinària 

Setmanal  Compliment  

Aprofiteu la llum natural i eviteu la 
il·luminació artificial innecessària 
 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu làmpades de baix consum 
 

Setmanal  Compliment  

Deixeu que transcorri el temps 
necessari d’assecatge dels materials 
i superfícies tractats. No feu servir 
mitjans artificials d’assecatge 
 

Setmanal  Compliment  

Tingueu els equips de tall, 
fixacions mecàniques, etc., en 
funcionament només el temps 
imprescindible 
 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu vehicles i maquinària de 
baix Consum 
 

Setmanal  Compliment  

Incorporeu sistemes d’aspiració 
que eliminin la pols en les 
màquines de tall 
 

Setmanal  Compliment  

Disposeu, sempre que sigui 
possible, d’una zona a l’obra 
destinada a tallar peces per tal 
d’evitar la dispersió de pols i de 
residus 
Eviteu fer operacions que generin 
pols a prop dels paraments ja 
realitzats 
 

Setmanal  Compliment  

Protegiu amb lones els materials I 
residus aplegats  susceptibles de 
generar pols i altres emissions (sacs 
de guix, rotlles de mantes minerals, 
etc.) 

Setmanal  Compliment  

Adeqüeu el tipus de pastes I 
d’adhesius a les plaques de cartró-
guix i als aïllaments (consulteu les 
indicacions del fabricant) 

Setmanal  Compliment  

Col·loqueu adequadament els 
aïllants 
 

Setmanal  Compliment  

En cas d’evacuació vertical de 
runa, utilitzeu tubs amb connexions 
estanques entre ells i col·loqueu 
una lona de protecció en el 
contenidor per evitar la projecció 
de pols 

Setmanal  Compliment  

Les restes de formigó, morter, 
guixos, escaiola i altres pastes mai 
no s’han d’abocar en sanitaris ni en 
les canalitzacions de desguàs 

Setmanal  Compliment  

Eviteu que la pols de talls de 
plaques de guix arribi a la xarxa de 
sanejament (aspireu o escombreu 
abans de netejar amb aigua) 

Setmanal  Compliment  

Feu una gestió correcta de les 
aigües de neteja de galledes, 
cabassos i altres mitjans auxiliars 
tot emmagatzemant-les 
provisionalment per reutilitzar-les 

Setmanal  Compliment  
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en la neteja d’altres elements. 
Abans d’introduir-la en la xarxa de 
sanejament, feu servir mitjans de 
decantació o depuració 
 
Useu detergents 
biodegradables,sense fosfat ni clor, 
en la neteja d’utensilis i equip de 
personal (botes, guants) 

Setmanal  Compliment  

Eviteu l’abocament de les aigües de 
neteja al terra 

Setmanal  Compliment  

Emmagatzemeu els materials 
perillosos, especialment els 
combustibles, els dissolvents i 
altres líquids contaminants, sobre 
cubetes o superfície 
impermeabilitzants que permetin 
recuperar possibles abocaments 
accidentals i evitar la contaminació 
del sòl o la xarxa de clavegueram 

Setmanal  Compliment  

Realitzeu en taller les operacions 
de manteniment de la flota de 
vehicles i maquinària. En cas 
contrari, impermeabilitzeu la 
superfície de treball (plàstics, lones, 
etc.) per impedir la contaminació 
del sòl 

Setmanal  Compliment  

Prepareu les quantitats de pastes 
necessàries a utilitzar en cada 
moment per tal d’evitar residus 
innecessaris (pastes de tocs, junts, 
etc.) 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu els cargols adequats a 
cada placa (segons les indicacions 
del fabricant) per tal d’evitar el 
deteriorament del cartró-guix i que 
es converteixi en residu 

Setmanal  Compliment  

Les superfícies sobre les quals 
s’hagi de col·locar cartró-guix han 
d’estar netes de pols i d’humitats 
per tal d’evitar el deteriorament de 
les plaques 

Setmanal  Compliment  

Cal tenir en compte les 
recomanacions del fabricant de la 
placa de cartró-guix per als 
materials d’empastament, repàs de 
les superfícies i tractament de junts 
amb la finalitat de garantir el bon 
estat de la placa i evitar residus 

Setmanal  Compliment  

Preveieu un lloc a l’obra per 
emmagatzemar i aplegar els 
materials, i així poder garantir-ne la 
conservació fins al moment de 
l’aplicació. En cas que no es 
disposi d’espai suficient, 
planifiqueu l’arribada de material 
segons les necessitats d’execució 
de l’obra 

Setmanal  Compliment  

Disposeu de sistemes adequats per 
carregar els carretons o palets de la 
manera adequada a fi de garantir el 
bon estat de les peces mentre es 
traslladen 

Setmanal  Compliment  

Col·loqueu ordenadament les restes 
de plaques de cartró-guix en el 
contenidor, de manera que se 
n’aprofiti al màxim la capacitat i es 
redueixi el nombre de contenidors a 
transportar 

Setmanal  Compliment  

Aprofiteu els retalls de fusta tot 
respectant sempre les exigències de 
qualitat 

Setmanal  Compliment  

Els perfils no s’han de perforar (feu 
servir les obertures que tenen per a 
pas d’instal·lacions) per tal 

Setmanal  Compliment  



Sistema Integral De Gestió De Qualitat, Prevenció De Riscos Laborals I Pràctiques Medi Ambientals 
ANNEXES 

102 

d’evitar-ne el debilitament 
Compreu procurant evitar 
embolcalls innecessaris 

Setmanal  Compliment  

Compreu materials al l’engròs per 
tal de reduir la quantitat d’envasos 

Setmanal  Compliment  

Doneu preferència a aquells 
proveïdors que envasen els seus 
productes amb sistemes 
d’embalatge que tendeixen a 
minimitzar els residus 

Setmanal  Compliment  

Doneu preferència als proveïdors 
que elaboren els seus recipients 
amb materials reciclats, 
biodegradables que es poden 
retornar per ser reutilitzats 

Setmanal  Compliment  

Reutilitzeu les lones i altres 
materials de protecció, les bastides, 
etc. 

Setmanal  Compliment  

Netegeu els estris de treball 
immediatament després de fer-los 
servir 

Setmanal  Compliment  

Respecteu el tipus de separació 
selectiva previst per a l’obra en 
curs, I ubiqueu cada residu en el 
contenidor que li correspongui 
atenent les senyalitzacions 
d’admissió de cada un 

Setmanal  Compliment  

Retorneu els palets al 
subministrador 

Setmanal  Compliment  

Emmagatzemeu els materials 
perillosos atenent les indicacions 
del fabricant en les fitxes de 
seguretat (control d’apilaments, 
incompatibilitat amb altres 
materials, etc.) 

Setmanal  Compliment  

Tapeu els productes (fluids) un cop 
acabeu d’utilitzar-los per tal 
d’evitar-ne l’evaporació i els 
abocaments deguts a bolcades 
accidentals 

Setmanal  Compliment  

Buideu els recipients abans de 
netejar-los 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu fregadores amb sistema de 
captació de la pols 

Setmanal  Compliment  

Aspireu la pols que cau al terra Setmanal  Compliment  
A l’obra cal que hi hagi una zona 
específica (que estigui protegida de 
la pluja, impermeabilitzada, etc.) 
per emmagatzemar els residus i 
envasos considerats perillosos, i en 
la qual s’han de col·locar diferents 
contenidors etiquetats segons el 
tipus de residu perillós que poden 
acceptar 

Setmanal  Compliment  

Emmagatzemeu cada tipus de 
residu perillós atenent les 
indicacions de l’etiqueta que 
l’acompanya (respecteu els símbols 
de perillositat) 

Setmanal  Compliment  

Eviteu la barreja d’envasos de 
residus perillosos incompatibles 
entre ells 

Setmanal  Compliment  

Tapeu els contenidors per tal 
d’evitar l’emissió de gasos i la 
generació d’olors 

Setmanal  Compliment  

Respecteu el temps límit 
d’emmagatzemament 

Setmanal  Compliment  

L’ús de trituradores pot ser una 
bona opció per reduir el volum de 
residu a transportar. No obstant 
això, hem de prendre les mesures 
oportunes de protecció per als 
treballadors I incorporar sistemes 
d’aspiració que redueixin l’emissió 

Setmanal  Compliment  
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de pols 
La gestió fi nal de les restes de 
plaques de cartró-guix dependrà de 
la seva acceptació o no en els 
dipòsits de terres i runa. A 
Catalunya, aquest tipus de residu 
s’ha de gestionar com un residu no 
perillós 

Setmanal  Compliment  

En cas que hi hagi restes d’escaiola 
de la fabricació de motlles 
especials, caldrà evitar la barreja 
amb la runa pètria neta per tal de 
garantir la qualitat del producte fi 
nal en cas d’optar pel reciclatge 

Setmanal  Compliment  

Retorneu al subministrador les 
plaques de cartró-guix deteriorades 
perquè siguin reciclades 
posteriorment 

Setmanal  Compliment  

Potencieu el reciclatge dels 
materials plàstics evitant que entrin 
en contacte amb altres materials; 
classifiqueu-los convenientment i 
consulteu als proveïdors sobre si 
n’ofereixen algun tipus de gestió 
específica  

Setmanal  Compliment  

L’ús de compactadores redueix 
considerablement el volum dels 
sacs de ciment, guix, calç, etc., així 
com el film plàstic de paletitzar 

Setmanal  Compliment  

Col·locació de impermeabilització: Setmanal  Compliment  
Utilitzeu preferentment materials 
avalats amb alguna mena d’ que 
garanteixi un millor comportament 
ambiental 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu materials reciclats o que 
incorporin material reciclat en la 
seva composició 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu materials que disposin de 
segell de conformitat CE 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu materials que compleixin 
els requisits específic cats en la 
normativa vigent (els materials 
bituminosos han de complir els 
requisits de col·locació específic 
cats en la normativa NBE QB-
90/CTE) 

Setmanal  Compliment  

Una compra correcta, és a dir, 
ajustada als amidaments (revisats 
atenent l’experiència) i sense 
excedents, és la millor opció per 
optimitzar la quantitat de material 
que arriba a l’obra i evitar que 
s’acabin convertint en residu com a 
conseqüència del «no ús» o de 
«magatzems» saturats 

Setmanal  Compliment  

Compreu matèries extretes o 
fabricades en zones properes a 
l’obra  

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu preferentment tubs, 
maneguets i colzes de ceràmica, de 
polietilè (PE) o de polipropilè (PP), 
per als elements auxiliars 
(xemeneies, ventilacions, etc.), així 
com materials distribuïts per 
fabricants que s’ofereixin a 
gestionar els residus d’aquests 
productes mitjançant valorització 

Setmanal  Compliment  

Protegiu de la intempèrie els 
materials (sobretot aquells 
continguts en sacs de paper, 
elements metàl·lics o membranes 
no protegides) per evitar que els 
agents atmosfèrics (el sol, la pluja i 
la humitat) els facin malbé 

Setmanal  Compliment  

Seguiu les indicacions Setmanal  Compliment  
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d’emmagatzemament i col·locació 
fetes pels fabricants dels materials 
utilitzats com a impermeabilitzants 
Disposeu del material necessari a la 
zona de treball sense destorbar 
altres oficis per evitar la generació 
innecessària de residus i, per tant, 
el subministrament de nou material 
Feu un bon ús dels materials i 
eviteu que es converteixin en 
residus: fomenteu la reutilització i 
el reciclatge i intenteu limitar 
l’hàbit d’«usar I llençar», cada 
vegada més habitual  

Setmanal  Compliment  

Prepareu les quantitats necessàries 
de material segons el treball que 
calgui fer en cada moment 

Setmanal  Compliment  

Les superfícies on se situïn les 
membranes han d’estar netes i 
seques, i no tenir elements 
punxants o tallants, per tal 
d’assegurar una bona col·locació i 
evitar desperfectes del material i 
possibles condensacions posteriors 

Setmanal  Compliment  

Considereu adequadament els 
sistemes d’adherència entre 
làmines impermeables (fixació 
mecànica, materials per a la 
soldadura, etc.) 

Setmanal  Compliment  

Eviteu tant com pugueu els talls 
durant el procés d’obra, considerant 
la modulació del material I 
l’encavalcament mínim entre 
làmines impermeables per tal 
d’evitar el consum innecessari de 
material 

Setmanal  Compliment  

Disposeu d’un o més contenidors 
de petites dimensions distribuïts per 
les zones de treball per 
emmagatzemar- hi els materials a 
utilitzar amb vista a minimitzar 
possibles pèrdues I deteriorament 

Setmanal  Compliment  

Controleu el bon estat de la 
membrana impermeable i doneu 
ordres estrictes als operaris perquè 
no hi caminin si no està prou ben 
protegida 

Setmanal  Compliment  

Netegeu i manteniu en bon estat les 
eines i els estris propis de l’ofici  

Setmanal  Compliment  

Conserveu i manteniu els mitjans 
auxiliars en perfecte estat, i feu-ne 
revisions periòdiques  

Setmanal  Compliment  

Tanqueu el pas de l’aigua 
immediatament després d’usar-la 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu mànegues amb clau de 
pas a l’entrada i a la sortida per 
facilitar-ne el tancament i reduir les 
pèrdues degoteigs  

Setmanal  Compliment  

Aprofiteu al màxim l’aigua 
utilitzada. 

Setmanal  Compliment  

L’objectiu no és escatimar, sinó 
promoure un consum responsable 
d’aquest recurs 

Setmanal  Compliment  

Minimitzeu el consum d’aigua 
utilitzada per a la neteja de la 
maquinària I altres mitjans auxiliars 

Setmanal  Compliment  

Aprofiteu la llum natural i eviteu la 
il·luminació artificial innecessària 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu làmpades de baix consum Setmanal  Compliment  
Eviteu l’escalfament excessiu de 
les làmines impermeables (en el cas 
de membranes bituminoses) durant 
el seu procés de soldadura 

Setmanal  Compliment  

Tingueu la maquinària en 
funcionament només el temps 

Setmanal  Compliment  
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imprescindible (apagueu el motor 
en temps d’espera) 
Utilitzeu vehicles i maquinària de 
baix Consum 

Setmanal  Compliment  

Respecteu els horaris de treball 
establerts pel municipi en què es 
troba l’obra 

Setmanal  Compliment  

Netegeu els estris de treball 
immediatament després de fer-los 
servir per tal d’allargar-ne la vida 
útil 

Setmanal  Compliment  

En l’aplicació de productes 
bituminosos, feu servir les mesures 
de protecció oportunes (guants, 
mascaretes, etc.) 

Setmanal  Compliment  

Reduïu les emissions de COV dels 
materials utilitzats tot seleccionant 
productes que n’ofereixin una 
concentració menor i tapant 
correctament els recipients després 
d’utilitzar-los 

Setmanal  Compliment  

Feu un manteniment periòdic de la 
flota de vehicles i feu servir 
combustible bio o gasolina sense 
plom 

Setmanal  Compliment  

No aboqueu quitrans, betums, etc., 
ni al terra ni a la xarxa de 
sanejament  

Setmanal  Compliment  

Feu una gestió correcta de les 
aigües de neteja i dels mitjans 
auxiliars tot emmagatzemant-les 
provisionalment per reutilitzar-les 
en la neteja d’altres elements o per 
reutilitzar-les en la mateixa obra. 
Abans d’introduir-les en la xarxa 
de sanejament, feu servir mitjans de 
decantació o depuració 

Setmanal  Compliment  

Useu detergents biodegradables, 
sense fosfat ni clor, en la neteja 
d’utensilis i equip de personal 
(botes, guants) 

Setmanal  Compliment  

Eviteu l’abocament de les aigües de 
neteja al terra 

Setmanal  Compliment  

Emmagatzemeu els materials 
perillosos, especialment els 
combustibles, els dissolvents i 
altres líquids contaminants, sobre 
cubetes o superfícies 
impermeabilitzants que permetin 
recuperar possibles abocaments 
accidentals i evitar la contaminació 
del sòl o la xarxa de clavegueram 

Setmanal  Compliment  

Realitzeu en taller les operacions 
de manteniment de la flota de 
vehicles i maquinària. En cas 
contrari, impermeabilitzeu la 
superfície de treball (amb plàstics, 
lones, etc.) per impedir la 
contaminació del sòl 

Setmanal  Compliment  

Dipositeu les restes pètries (runa 
neta) en el contenidor de residus 
inerts per tal de facilitar-ne el 
reciclatge posterior 

Setmanal  Compliment  

Compreu procurant evitar 
embolcalls innecessaris 

Setmanal  Compliment  

Compreu materials al l’engròs amb 
envasos d’una mida que permeti 
reduir la producció de residus 
d’embalatges 

Setmanal  Compliment  

Doneu preferència a aquells 
proveïdors que envasen els seus 
productes amb sistemes 
d’embalatge que tendeixen a 
minimitzar els residus 

Setmanal  Compliment  

Doneu preferència als proveïdors Setmanal  Compliment  
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que elaboren els seus recipients 
amb materials reciclats, 
biodegradables que es poden 
retornar per ser reutilitzats 
Calculeu les quantitats de material 
necessàries per evitar sobrants 
 

Setmanal  Compliment  

Manteniu endreçada la zona de 
recepció i aplec dels materials 

Setmanal  Compliment  

Transporteu i aplegueu 
adequadament els materials dins 
l’obra 

Setmanal  Compliment  

Senyalitzeu els contenidors segons 
el tipus de residu que poden 
admetre. Es recomana que 
s’afegeixin símbols o cartells 
addicionals quan els contenidors es 
destinin a reciclatge 

Setmanal  Compliment  

És l’obligació del cap d’obra 
conèixer els diferents símbols de 
perillositat i formar correctament 
els treballadors 

Setmanal  Compliment  

El recinte ha de tenir espais per a la 
gestió dels residus assimilables a 
urbans, juntament amb els 
contenidors específics per a residus 
de l’obra 

Setmanal  Compliment  

Comproveu que al fi nal de la 
jornada la zona de treball queda 
neta i endreçada, i que cada tipus 
de residu està col·locat en el 
contenidor corresponent, segons 
que sigui un residu petri, no 
perillós o perillós 

Setmanal  Compliment  

Respecteu l’escenari de separació 
selectiva previst al Pla de gestió de 
residus o feu una classificació de 
residus més exigent que la que 
s’especifica en el document 
anterior, sempre que hi hagi 
opcions viables de reciclatge 

Setmanal  Compliment  

El material i l’equip necessaris per 
garantir les exigències de seguretat 
i salut (EPI o equips de protecció 
individual, etc.) resten fora de 
l’abast d’aquest document 

Setmanal  Compliment  

En les operacions d’obra de paletes, 
vegeu les indicacions establertes en 
la guia per a paleta 

Setmanal  Compliment  

En l’ús d’aïllants, vegeu les 
indicacions establertes en la guia 
per a instal·ladors d’aïllants 

Setmanal  Compliment  

Fusta (restes de tall o peces 
inservibles, restes de taulons, palets 
I es no aptes per ser reutilitzades 
retornades, etc.)Restes de productes 
bituminosos classificats com a no 
perillosos 

Setmanal  Compliment  

Conèixer els residus que genera 
l’ofici de col·locador de membrana 
impermeable 
 

Setmanal  Compliment  

Emmagatzemeu els materials 
perillosos atenent les indicacions 
del fabricant en les fitxes de 
seguretat (control d’apilaments, 
incompatibilitat amb altres 
materials, etc.) i gestioneu- los 
adequadament 
 

Setmanal  Compliment  

Dipositeu les restes pètries (runa 
neta) en el contenidor de residus 
inerts per tal de facilitar-ne el 
reciclatge posterior 

Setmanal  Compliment  

Tapeu els productes (fluids) un cop Setmanal  Compliment  
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acabeu d’utilitzar-los per tal 
d’evitar-ne l’evaporació i els 
abocaments deguts a bolcades 
accidentals 
Buideu els recipients que contenen 
restes d’adhesius i productes de 
segellament, etc., abans de netejar-
los 

Setmanal  Compliment  

A l’obra cal que hi hagi una zona 
específica per emmagatzemar els 
residus i envasos considerats 
perillosos, i en la qual s’han de 
col·locar diferents contenidors 
etiquetats segons el tipus de residu 
perillós que poden acceptar 

Setmanal  Compliment  

Emmagatzemeu cada tipus de 
residu perillós atenent les 
indicacions de l’etiqueta que 
l’acompanya (respecteu els símbols 
de perillositat) 

Setmanal  Compliment  

Eviteu la barreja d’envasos de 
residus perillosos incompatibles 
entre ells 

Setmanal  Compliment  

Tapeu els contenidors per tal 
d’evitar l’emissió de gasos i la 
generació d’olors 

Setmanal  Compliment  

Respecteu el temps límit 
d’emmagatzemament 

Setmanal  Compliment  

Reutilitzeu les lones i altres 
materials de protecció, les bastides, 
etc. 

Setmanal  Compliment  

Netegeu els estris de treball 
immediatament després de fer-los 
servir 

Setmanal  Compliment  

Respecteu el tipus de separació 
selectiva previst per a l’obra en 
curs, I ubiqueu cada residu en el 
contenidor que li correspongui 
atenent les senyalitzacions 
d’admissió de cada un 

Setmanal  Compliment  

Potencieu el reciclatge dels 
materials plàstics evitant que entrin 
en contacte amb altres materials; 
classifiqueu-los convenientment i 
consulteu als proveïdors sobre si 
n’ofereixen algun tipus de gestió 
específica 

Setmanal  Compliment  

 
 
I-08b Estudi de practiques mediambientals en fase d’execució: 

Subsistema de sosteniment i d’estructura: 
Paràmetre Lot 1 

(Sign i Data) 
Lot 2 
(Sign i Data) 

Lot 3 
(Sign i Data) 

Lot n: 
(Sign i Data) 

Paleta:     
S’ha de controlar que cada un dels 
entrevinents a la fase d’execució 
tinguin una practica de mesures 
mediambientals.: 

    

Utilitzeu preferentment materials 
avalats amb alguna mena d’ que 
garanteixi un millor comportament 
ambiental 

    

Utilitzeu materials reciclats o que 
incorporin material reciclat en la 
seva composició 

    

Utilitzeu materials que disposin de 
segell de conformitat CE 

    

Una compra correcta, és a dir, 
ajustada als amidaments (revisats 
atenent l’experiència) i sense 
excedents, és la millor opció per 
optimitzar la quantitat de material 
que arriba a l’obra i evitar que 
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s’acabin convertint en residu com a 
conseqüència del «no ús» o de 
«magatzems» saturats 
Compreu materials d’origen local, 
extrets o fabricats en zones 
properes a l’obra (àrids, elements 
ceràmics, etc.) 

    

Consulteu amb el tècnic 
responsable de l’obra la possibilitat 
de fer subbases obtingudes d’àrids 
reciclats de la mateixa obra 

    

Utilitzeu fustes certificades amb el 
segell d’explotació ambiental 
sostenible FSC, etc., i sempre que 
sigui possible utilitzeu fustes no 
tractades 

    

Disposeu del material necessari a la 
zona de treball sense destorbar 
altres oficis per evitar la generació 
innecessària de residus i, per tant, 
el subministrament de nou material 

    

Protegiu de la pluja i de la humitat 
els elements metàl·lics per evitar-
ne la corrosió i malformacions 
irrecuperables  

    

Protegiu de la intempèrie els 
materials (sobretot aquells que 
estiguin en sacs de paper) per evitar 
que els agents atmosfèrics (el sol, 
la pluja i la humitat) els facin 
malbé 

    

Utilitzeu morters amb un contingut 
baix d’additius 

    

Feu un bon ús dels materials i 
eviteu que es converteixin en 
residus: 

    

fomenteu la reutilització i el 
reciclatge i intenteu limitar l’hàbit 
d’«usar I llençar», cada vegada més 
habitual 

    

Reutilitzeu, sempre que sigui 
viable, material procedent de runa i 
d’enderrocs (teules 
recuperades,etc.) 

    

Prepareu les quantitats necessàries 
de material (morter, etc.) segons la 
feina a realitzar en cada moment 
(tingueu en compte el temps 
d’adormiment, etc.) 

    

Per realitzar les xarxes de 
sanejament, utilitzeu preferentment 
tubs, maneguets i colzes de 
ceràmica, de polietilè (PE) o de 
polipropilè (PP), així com materials 
distribuïts per fabricants que 
s’ofereixin per gestionar els residus 
d’aquests productes mitjançant una 
valorització 

    

Eviteu tant com pugueu els retalls 
dels tubs i materials de les 
instal·lacions durant el procés 
d’obra 

    

Disposeu d’un o més contenidors 
de petites dimensions distribuïts per 
les zones de treball per tal 
d’emmagatzemar-hi els materials a 
utilitzar amb vista a minimitzar 
possibles pèrdues i deteriorament 

    

Netegeu i manteniu les eines i els 
estris propis de l’ofici 

    

Preveieu la contractació dels 
comptadors d’obra abans que 
aquesta comenci per evitar l’ús de 
grups electrògens (produeixen 
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soroll i emeten gasos nocius) 

Conserveu i manteniu els mitjans 
auxiliars en perfecte estat, i feu-ne 
revisions periòdiques 

    

Tanqueu el pas de l’aigua 
immediatament després d’usar-la 

    

Utilitzeu mànegues amb clau de 
pas a l’entrada i a la sortida per 
facilitar-ne el tancament i reduir les 
pèrdues degoteigs (curat de 
superfícies, etc.) 

    

Mulleu els maons en el seu pale 
d’origen, preferiblement per 
immersió, i no just abans de 
col·locar-los 

    

Controleu que la quantitat d’aigua 
utilitzada en les dosificacions dels 
morters, guixos, etc., sigui 
l’adequada a les necessitades 

    

Sempre que es disposi d’espai 
suficient a l’obra, minimitzeu el 
consum d’aigua reutilitzant-ne la de 
neteja I  d’humectació de maons 
per a altres feines realitzades en la 
mateixa obra 

    

Reviseu periòdicament la coneix de 
servei per tal de detectar fuites i 
evitar sobre per avaries I 
escapaments 

    

Aprofiteu tant com pugueu l’aigua 
utilitzada per netejar les eines I 
l’equip d’obra. L’objectiu no és 
escatimar, sinó promoure un 
consum responsable d’aquest 
recurs 

    

Aprofiteu la llum natural i eviteu la 
il·luminació artificial innecessària  

    

Utilitzeu llums de baix consum     
Deixeu que transcorri el temps 
necessari d’assecatge dels materials 
i superfícies tractats. No feu servir 
mitjans artificials d’assecatge 

    

Tingueu la maquinària de tall, 
vehicles, etc., en funcionament 
només el temps imprescindible 
(apagueu el motor en temps 
d’espera) 

    

Utilitzeu vehicles i maquinària de 
baix Consum 

    

Respecteu els horaris de treball 
establerts pel municipi en què es 
troba l’obra 

    

Desconnecteu els aparells quan no 
s’utilitzin 

    

Regueu periòdicament les zones de 
pas de vehicles, sempre que no 
estiguin pavimentades, tot posant 
una atenció especial als punts 
d’accés a les obres situades en 
entorn urbà 

    

Protegiu amb lones els materials I 
residus aplegats susceptibles de 
generar pols 

    

Humitegeu les superfícies a tractar 
si es preveu que es generi pols (no 
s’ha d’oblidar que la inhalació de 
partícules de ciment pot derivar en 
malalties pulmonars); en cas 
contrari, preneu les mesures de 
protecció adequades 
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Eviteu fer operacions que generin 
pols prop dels paraments revestits  

    

Disposeu, sempre que sigui 
possible, d’una zona a l’obra 
destinada a tallar peces per tal 
d’evitar la dispersió de pols i de 
residus 

    

Incorporeu sistemes d’aspiració en 
les màquines per fer regates, talls, 
perforacions, etc., i utilitzeu 
fregadores amb sistemes 
incorporats de captació de la pols 

    

Prioritzeu l’aspiració de pols del 
terra davant de l’escombrada 

    

En cas d’evacuació vertical de 
runa, utilitzeu tubs amb connexions 
estanques entre ells i col·loqueu 
una lona de protecció en el 
contenidor per evitar la projecció 
de pols 

    

Reduïu les emissions de COV dels 
materials segelladors, adhesius, 
dissolvents i líquids de neteja, etc., 
tot fent servir productes que 
n’ofereixin una concentració menor 
i tapant correctament els recipients 
després d’utilitzar-los 

    

La detecció de materials de 
construcció fabricats amb amiant 
obliga a l’aplicació d’una sèrie de 
mesures de seguretat (utilització de 
guants, mascaretes, etc.) per evitar 
que la inhalació de les fi bres, 
despreses durant la seva 
manipulació, afecti la salut del 
personal d’obra i els veïns 
adjacents. Seguiu les indicacions 
especificades en el Pla de treball 

    

Feu un manteniment periòdic de la 
flota de vehicles 

    

Utilitzeu combustible bio o 
gasolina sense plom 

    

Les restes de formigó, morter, guix, 
etc., mai no s’han d’abocar en 
sanitaris ni en les canalitzacions de 
desguàs 

    

Aspireu o escombreu abans de 
netejar amb aigua per tal de reduir 
la quantitat de partícules de 
poliment,etc., que posteriorment 
seran arrossegades durant les 
tasques de fregada 

    

Elimineu dels recipients les restes 
de morter i d’altres pastes abans de 
netejar-les  

    

Feu una gestió correcta de les 
aigües de neteja de galledes, 
cabassos, pasteres i altres mitjans 
auxiliars tot emmagatzemant-les 
provisionalment per reutilitzar-les 
en la neteja d’altres elements. Els 
recipients han de facilitar la 
decantació al fons de les partícules 
de guix i calç 

    

Useu detergents biodegradables, 
sense fosfat ni clor, en la neteja 
d’utensilis i equip de personal 
(botes, guants) 

    

Aprofiteu les restes de morter o de 
formigó fresc, sempre que sigui  
possible (en la millora dels 
accessos, zones de trànsit, etc.) 
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Eviteu l’abocament de les aigües de 
neteja al terra 

    

Emmagatzemeu els materials 
perillosos, especialment els 
combustibles, els dissolvents i 
altres líquids, sobre cubetes o 
superfícies impermeabilitzades que 
permetin recuperar possibles 
abocaments accidentals i evitar la 
contaminació del sòl o la xarxa de 
clavegueram 

    

Realitzeu en taller les operacions 
de manteniment de la flota de 
vehicles i maquinària. En cas 
contrari, impermeabilitzeu la 
superfície de treball (amb plàstics, 
lones, etc.) per impedir la 
contaminació del sòl 

    

Realitzeu les feines de tall amb 
precisió per tal d’afavorir l’ús de 
les dues parts de les peces 

    

Disposeu d’una central de tall per 
evitar la dispersió de residus I 
aprofitar, sempre que sigui viable, 
les restes de maons, blocs de 
ciment, etc. 

    

Prepareu la quantitat de pasta 
segons la superfície a cobrir i el 
temps d’adormiment per tal 
d’evitar sobrants innecessaris 

    

Preveieu un lloc a l’obra per 
emmagatzemar i aplegar els 
materials, i així poder garantir-ne la 
conservació fins al moment de 
l’aplicació. En cas que no es 
disposi d’espai suficient, 
planifiqueu l’arribada de material 
segons les necessitats d’execució 
de l’obra 

    

Disposeu de sistemes adequats per 
carregar els carretons o palets de la 
manera correcta a fi de garantir el 
bon manteniment de les peces 
mentre es traslladen 

    

Els materials derivats del guix 
redueixen les opcions de reciclatge 
del residu petri. (Consulteu 
l’autoritat competent sobre el tipus 
d’abocador al qual us heu 
d’adreçar) 

    

Dipositeu les restes pètries (runa 
neta) en el contenidor de residus 
inerts 

    

Reutilitzeu els elements de fusta 
tantes vegades com sigui possible, 
tot respectant sempre les exigències 
de qualitat 

    

Emmagatzemeu correctament els 
materials per protegir-los de la 
intempèrie i evitar-ne el 
deteriorament i la transformació en 
residu  

    

Compreu procurant evitar 
embolcalls innecessaris 

    

Compreu materials al l’engròs per 
tal de reduir la quantitat d’envasos 

    

Doneu preferència a aquells 
proveïdors que envasen els seus 
productes amb sistemes 
d’embalatge que tendeixen a 
minimitzar els residus  

    

Doneu preferència als proveïdors 
que elaboren els seus recipients 
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amb materials reciclats, 
biodegradables que es poden 
retornar per ser reutilitzats 
Reutilitzeu les lones i altres 
materials de protecció, les bastides, 
etc. 

    

Netegeu els estris de treball 
immediatament després de fer-los 
servir  

    

Respecteu el tipus de separació 
selectiva previst per a l’obra en 
curs, I ubiqueu cada residu en el 
contenidor que li correspongui 
atenent les senyalitzacions 
d’admissió de cada un 

    

Emmagatzemeu els materials 
perillosos atenent les indicacions 
del fabricant en les fitxes de 
seguretat (control d’apilaments, 
incompatibilitat amb altres 
materials, etc.) 

    

Tapeu els productes líquids un cop 
acabeu d’utilitzar-los per tal 
d’evitar-ne l’evaporació i els 
abocaments deguts a bolcades 
accidentals 

    

El desmuntatge de baixants de 
fibrociment obliga a redactar un Pla 
de treball que específic qui les 
mesures de seguretat que cal tenir 
en compte (ús de mascaretes, etc.) 
mentre hi hagi perill de 
despreniment de fibres d’amiant 

    

No trenqueu els baixants de 
fibrociment per reduir el nombre de 
sacs que s’han de transportar i 
utilitzeu el nombre de sacs 
necessari 

    

Els residus que contenen amiant 
són considerats com a perillosos, 
per la qual cosa s’han de gestionar 
per gestors i transportistes 
autoritzats 

    

A l’obra cal que hi hagi una zona 
específica (que estigui protegida de 
la pluja, impermeabilitzada, etc.) 
per emmagatzemar els residus i 
envasos considerats perillosos, i en 
la qual s’han de col·locar diferents 
contenidors etiquetats segons el 
tipus de residu perillós que poden 
acceptar  

    

Emmagatzemeu cada tipus de 
residu perillós atenent les 
indicacions de l’etiqueta que 
l’acompanya (respecteu els símbols 
de perillositat) 

    

Col·locador envans de guix: 
Utilitzeu preferentment materials 
avalats amb alguna mena d’ que 
garanteixi un millor comportament 
ambiental 

    

Utilitzeu materials reciclats o que 
incorporin material reciclat en la 
seva composició 
Utilitzeu materials que disposin de 
segell de conformitat CE 

    

Utilitzeu materials aïllants que 
compleixin els requisits específic 
cats en la normativa vigent (en cas 
que s’utilitzin poliuretans, aquests 
han d’estar lliures d’CFC, i en el 
cas de materials plàstics, cal que 
estiguin lliures d’halògens) 
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Feu un bon ús dels materials i 
eviteu que es converteixin en 
residus: fomenteu la reutilització i 
el reciclatge i intenteu limitar 
l’hàbit d’«usar I llençar», cada 
vegada més habitual 

    

Eviteu l’ús de desengreixant i 
materials amb organoclorats (PVC, 
CFC,PCB, etc.) 

    

Protegiu de la intempèrie els 
materials (aquells que estiguin 
envasats en sacs de paper, el 
material aïllant, els elements 
metàl·lics, etc.) per evitar que el 
sol, la pluja i la humitat els facin 
malbé 

    

Disposeu del material necessari a la 
zona de treball sense destorbar 
altres oficis per evitar la generació 
innecessària de residus i, per tant, 
el subministrament de nou material 

    

Les superfícies on se situïn els 
aïllaments han d’estar netes, seques 
i sense greix ni rovell, per tal 
d’assegurar una bona col·locació I 
evitar el deteriorament del material 
I possibles condensacions 
posteriors 

    

En cas que s’utilitzi escuma de 
poliuretà projectat, consulteu amb 
el fabricant les possibles 
casuístiques que es puguin 
presentar quant a l’adherència del 
producte al suport, I compteu amb 
personal especialitzat 

    

Adeqüeu la selecció i col·locació 
del tipus d’aïllament a la superfície, 
al sistema constructiu i a l’element 
constructiu (coberta, forjats, parets, 
façanes) on s’ha d’instal·lar 

    

Una compra correcta, és a dir, 
ajustada als amidaments (revisats 
atenent l’experiència) i sense 
excedents, és la millor opció per 
optimitzar la quantitat de material 
que arriba a l’obra i evitar que 
s’acabin convertint  en residu com 
a conseqüència del «no ús» o de 
«magatzems» saturats 

    

Compreu matèries extretes o 
fabricades en zones properes a 
l’obra  

    

Considereu les característiques de 
continuïtat del material  aïllant, així 
com la seva modulació, per tal 
d’evitar sobrants i retalls 

    

Disposeu d’un o més contenidors 
de petites dimensions distribuïts per 
les zones de treball per 
emmagatzemar-hi els materials a 
utilitzar amb vista a minimitzar 
possibles pèrdues I deteriorament 

    

Netegeu i manteniu en bon estat les 
eines i els estris propis de l’ofici 

    

Conserveu i manteniu els mitjans 
auxiliars en perfecte estat, i feu-ne 
revisions periòdiques 

    

Aprofiteu la llum natural i eviteu la 
il·luminació artificial innecessària  

    

Utilitzeu làmpades de baix consum     
Tingueu la maquinària de tall, 
vehicles, etc., en funcionament 
només el temps imprescindible 
(apagueu el motor en temps 
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d’espera) 

Utilitzeu vehicles i maquinària de 
baix consum 
Tanqueu el pas de l’aigua 
immediatament després d’usar-la 

    

Utilitzeu mànegues amb clau de 
pas a l’entrada i a la sortida per 
facilitar-ne el tancament i reduir les 
pèrdues degoteigs 

    

Aprofiteu al màxim l’aigua 
utilitzada. 

    

L’objectiu no és escatimar, sinó 
promoure un consum responsable 
d’aquest recurs 

    

Minimitzeu el consum d’aigua 
utilitzada per a la neteja de la 
maquinària I altres mitjans auxiliars 

    

Prepareu les quantitats necessàries     
Dipositeu les restes pètries (runa 
neta) en el contenidor de residus 
inerts per tal de facilitar-ne el 
reciclatge posterior 

    

Emmagatzemeu correctament els 
materials (aïllants, etc.) per 
protegir-los de la intempèrie i 
evitar-ne el deteriorament i la 
transformació en residu 

    

Compreu procurant evitar 
embolcalls innecessaris 

    

Compreu materials al l’engròs amb 
envasos d’una mida que permeti 
reduir la producció de residus 
d’embolcalls 

    

Doneu preferència a aquells 
proveïdors que envasen els seus 
productes amb sistemes 
d’embalatge que tendeixen a 
minimitzar els residus 

    

Doneu preferència als proveïdors 
que elaboren els seus recipients 
amb materials reciclats, 
biodegradables que es poden 
retornar per ser reutilitzats 

    

Reutilitzeu les lones i altres 
materials de protecció, bastides, 
etc. 

    

Reutilitzeu els elements de fusta 
tantes vegades com sigui possible, 
tot respectant sempre les exigències 
de qualitat 

    

Realitzeu les feines de tall de les 
plaques d’aïllament amb precisió 
per tal d’afavorir l’ús de les dues 
parts de les peces i reduir la 
generació de residus 

    

L’ús de mantes (aïllaments 
flexibles) minimitza el nombre de 
retalls 

    

Netegeu els estris de treball 
immediatament després de fer-los 
servir 

    

Emmagatzemeu els materials 
perillosos atenent les indicacions 
del fabricant en les fitxes de 
seguretat (control d’apilaments, 
incompatibilitat amb altres 
materials, etc.) 

    

Tapeu els productes (fluids) un cop 
acabeu d’utilitzar-los per tal 
d’evitar-ne l’evaporació i els 
abocaments deguts a bolcades 
accidentals 
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Buideu els recipients que contenen 
restes d’adhesius, pastes, etc., 
abans de netejar-los 

    

A l’obra cal que hi hagi una zona 
específica (que estigui protegida de 
la pluja, impermeabilitzada, etc.) 
per emmagatzemar els residus i 
envasos perillosos, i en la qual 
s’han de col·locar diferents 
contenidors etiquetats segons el 
tipus de residu perillós que poden 
acceptar 

    

Emmagatzemeu cada tipus de 
residu perillós atenent les 
indicacions de l’etiqueta que 
l’acompanya (respecteu els símbols 
de perillositat) 

    

Eviteu la barreja d’envasos de 
residus perillosos incompatibles 
entre ells 

    

Tapeu els contenidors per tal 
d’evitar l’emissió de gasos i la 
generació d’olors 

    

Respecteu el temps límit 
d’emmagatzematge 
Restes de perlita, vermiculita, etc. 
Paper i cartró (restes de sacs, 
embolcalls, paper adhesiu, etc.) 

    

Plàstics (restes de lones i cintes de 
protecció, restes d’embolcalls, sacs, 
films de paletitzar, materials 
aïllants de polietilè PE, de 
polipropilè PP o de policlorur de 
vinil PVC, cautxú, etc.) 

    

Restes de fi bres minerals (llana de 
roca, llana de vidre, etc.) 

    

Metall (restes de ferralla, de 
perfileria, cargols, claus, discs de 
serra, broques, bastides 
deteriorades o no aptes per ser 
reutilitzades o retornades,etc.) 

    

Fusta (restes de tall o peces 
inservibles, restes de taulons, palets 
no aptes per ser reutilitzades o 
retornades, etc.) 

    

Restes de fibres naturals (palla, 
coco, suro, etc.) 

    

Envasos de desengreixant i 
dissolvents, adhesius i altres 
productes relacionats amb els 
tractaments sanejadors de les 
superfícies a tractar 

    

Envasos d’aerosols i d’escuma de 
poliuretà projectat 

    

Envasos i restes de materials de 
segellament (silicones, adhesius, 
etc.) 

    

Envasos de productes netejadors de 
les superfícies i detergents 

    

Draps bruts impregnats de 
dissolvents, greixos, etc. 

    

Envasos i restes d’olis, 
combustible, bateries, etc. 

    

Conèixer els residus que genera 
l’ofici de col·locador d’aïllaments 

    

Manteniu endreçada la zona de 
recepció i aplec dels materials 

    

Transporteu i aplegueu 
adequadament els materials dins 
l’obra 

    

Senyalitzeu els contenidors segons 
el tipus de residu que poden 
admetre. Es recomana que 
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s’afegeixin símbols o cartells 
addicionals quan els contenidors es 
destinin a reciclatge 
Respecteu el tipus de separació 
selectiva previst per a l’obra en 
curs, I ubiqueu cada residu en el 
contenidor que li correspongui 
atenent les senyalitzacions 
d’admissió de cada un 

    

Retorneu els palets al 
subministrador 

    

Les fibres minerals estan 
compostes principalment de sílice 
(inert), però poden contenir resines 
o fins i tot portar adherides capes 
d’alumini, paper, etc., per la qual 
cosa s’han de gestionar com a 
residus no perillosos. En tot cas, es 
recomana que consulteu la fitxa de 
dades de seguretat i l’etiqueta 
d’aquests productes per si contenen 
algun tipus d’aglomeració 
considerat perillós 

    

Potencieu el reciclatge dels 
materials plàstics evitant que entrin 
en contacte amb altres materials; 
classifiqueu-los convenientment i 
consulteu als proveïdors sobre si 
n’ofereixen algun tipus de gestió 
específica 

    

Col·locadors de envans de cartró 
guix:Utilitzeu preferentment 
materials avalats alguna mena d’ 
garanteixi un millor comportament 
ambiental (fustes, plaques, 
aïllaments, adhesius, etc.) 

    

Utilitzeu materials reciclats o que 
incorporin material reciclat en la 
seva composició 

    

Utilitzeu materials que disposin de 
segell de conformitat CE 

    

Una compra correcta, és a dir, 
ajustada als amidaments (revisats 
atenent l’experiència) i sense 
excedents, és la millor opció per 
optimitzar la quantitat de material 
que arriba a l’obra i evitar que 
s’acabin convertint  en residu com 
a conseqüència del «no ús» o de 
«magatzems» saturats 

    

Compreu materials (guixos, 
massilles, etc.) extrets o fabricats 
en zones properes a l’obra  

    

Utilitzeu fustes certificades amb el 
segell d’explotació ambiental 
sostenible FSC, etc., i sempre que 
sigui possible utilitzeu fustes no 
tractades 

    

Assegureu-vos que l’obra està 
preparada per a la instal·lació de les 
plaques de cartró-guix (façanes, 
cobertes, murs, fusteria exterior, 
caixes de persianes, terres 
anivellats, etc.) 

    

Transporteu i aplegueu 
adequadament les plaques 
respectant la capacitat d’apilament 
per tal d’evitar que es trenquin o es 
deteriorin  

    

Protegiu de la intempèrie els 
materials (sobretot aquells 
continguts en sacs de paper i les 
plaques de cartró-guix) per evitar 
que els agents atmosfèrics (el sol, 
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la pluja i la humitat) els facin 
malbé 

Protegiu de la pluja i de la humitat 
els elements metàl·lics (muntants, 
ancoratges, etc.) per evitar-ne la 
corrosió I malformacions 
irrecuperables 

    

Disposeu del material necessari a la 
zona de treball sense destorbar 
altres oficis per evitar la generació 
innecessària de residus i, per tant, 
el subministrament de nou material 

    

Protegiu adequadament (amb lones, 
paper i altres) els paviments ja 
col·locats (parquet, etc.) 

    

Feu un bon replanteig dels 
paraments que cal fer (preveieu el 
pas d’instal·lacions) tot adequant-
vos a la modulació de les plaques 
de cartró-guix utilitzades i al pas 
d’instal·lacions per tal de 
minimitzar els residus 

    

Feu un bon ús dels materials i 
eviteu que es converteixin en 
residus: fomenteu la reutilització i 
el reciclatge i intenteu limitar 
l’hàbit d’«usar I llençar», cada 
vegada més habitual 

    

Realitzeu les feines de tall de les 
plaques de cartró-guix amb precisió 
per tal d’afavorir l’ús de les dues 
parts de les peces i reduir la 
generació de residus 

    

repareu les quantitats necessàries 
de material (massilles, etc.) segons 
el treball que calgui fer en cada 
moment 

    

Les superfícies on se situïn els 
aïllaments han d’estar netes i 
seques per tal d’assegurar una bona 
col·locació i evitar el deteriorament 
del material I possibles 
condensacions posteriors 

    

Disposeu d’un o més contenidors 
de petites dimensions distribuïts per 
les zones de treball per 
emmagatzemar- hi els materials 
d’ancoratge i altres peces a utilitzar 
amb vista a minimitzar possibles 
pèrdues I deteriorament 

    

Netegeu i manteniu en bon estat les 
eines i els estris propis de l’ofici 

    

Conserveu i manteniu els mitjans 
auxiliars en perfecte estat, i feu-ne 
revisions periòdiques 

    

Tanqueu el pas de l’aigua 
immediatament després d’usar-la 

    

Controleu que la quantitat d’aigua 
utilitzada en les dosificacions dels 
morters, guixos, etc., sigui 
l’adequada 

    

Aprofiteu al màxim l’aigua 
utilitzada. 

    

L’objectiu no és escatimar, sinó 
promoure un consum responsable 
d’aquest recurs 

    

Minimitzeu el consum d’aigua 
utilitzada per a la neteja de 
maquinària 

    

Aprofiteu la llum natural i eviteu la 
il·luminació artificial innecessària 

    

Utilitzeu làmpades de baix consum     
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Deixeu que transcorri el temps 
necessari d’assecatge dels materials 
i superfícies tractats. No feu servir 
mitjans artificials d’assecatge 

    

Tingueu els equips de tall, 
fixacions mecàniques, etc., en 
funcionament només el temps 
imprescindible 

    

Incorporeu sistemes d’aspiració 
que eliminin la pols en les 
màquines de tall 

    

Disposeu, sempre que sigui 
possible, d’una zona a l’obra 
destinada a tallar peces per tal 
d’evitar la dispersió de pols i de 
residus 
Eviteu fer operacions que generin 
pols a prop dels paraments ja 
realitzats 

    

Protegiu amb lones els materials I 
residus aplegats  susceptibles de 
generar pols i altres emissions (sacs 
de guix, rotlles de mantes minerals, 
etc.) 

    

Adeqüeu el tipus de pastes I 
d’adhesius a les plaques de cartró-
guix i als aïllaments (consulteu les 
indicacions del fabricant) 

    

Col·loqueu adequadament els 
aïllants 

    

En cas d’evacuació vertical de 
runa, utilitzeu tubs amb connexions 
estanques entre ells i col·loqueu 
una lona de protecció en el 
contenidor per evitar la projecció 
de pols 

    

Feu un manteniment periòdic de la 
flota de vehicles 

    

Utilitzeu combustible bio o 
gasolina sense plom 

    

Les restes de formigó, morter, 
guixos, escaiola i altres pastes mai 
no s’han d’abocar en sanitaris ni en 
les canalitzacions de desguàs 

    

Eviteu que la pols de talls de 
plaques de guix arribi  la xarxa de 
sanejament (aspireu o escombreu 
abans de netejar amb aigua) 

    

Feu una gestió correcta de les 
aigües de neteja de galledes, 
cabassos i altres mitjans auxiliars 
tot emmagatzemant-les 
provisionalment per reutilitzar-les 
en la neteja d’altres elements. 
Abans d’introduir-la en la xarxa de 
sanejament, feu servir mitjans de 
decantació o depuració 

    

Useu detergents 
biodegradables,sense fosfat ni clor, 
en la neteja d’utensilis i equip de 
personal (botes, guants) 

    

Eviteu l’abocament de les aigües de 
neteja al terra 

    

Emmagatzemeu els materials 
perillosos, especialment els 
combustibles, els dissolvents i 
altres líquids contaminants, sobre 
cubetes o superfície 
impermeabilitzants que permetin 
recuperar possibles abocaments 
accidentals i evitar la contaminació 
del sòl o la xarxa de clavegueram 
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Realitzeu en taller les operacions 
de manteniment de la flota de 
vehicles i maquinària. En cas 
contrari, impermeabilitzeu la 
superfície de treball (plàstics, lones, 
etc.) per impedir la contaminació 
del sòl 

    

Prepareu les quantitats de pastes 
necessàries a utilitzar en cada 
moment per tal d’evitar residus 
innecessaris (pastes de tocs, junts, 
etc.) 

    

Utilitzeu els cargols adequats a 
cada placa (segons les indicacions 
del fabricant) per tal d’evitar el 
deteriorament del cartró-guix i que 
es converteixi en residu 

    

Les superfícies sobre les quals 
s’hagi de col·locar cartró-guix han 
d’estar netes de pols i d’humitats 
per tal d’evitar el deteriorament de 
les plaques 

    

Cal tenir en compte les 
recomanacions del fabricant de la 
placa de cartró-guix per als 
materials d’empastament, repàs de 
les superfícies i tractament de junts 
amb la finalitat de garantir el bon 
estat de la placa i evitar residus 

    

Preveieu un lloc a l’obra per 
emmagatzemar i aplegar els 
materials, i així poder garantir-ne la 
conservació fins al moment de 
l’aplicació. En cas que no es 
disposi d’espai suficient, 
planifiqueu l’arribada de material 
segons les necessitats d’execució 
de l’obra 

    

Disposeu de sistemes adequats per 
carregar els carretons o palets de la 
manera adequada a fi de garantir el 
bon estat de les peces mentre es 
traslladen 

    

Col·loqueu ordenadament les restes 
de plaques de cartró-guix en el 
contenidor, de manera que se 
n’aprofiti al màxim la capacitat i es 
redueixi el nombre de contenidors a 
transportar 

    

Aprofiteu els retalls de fusta tot 
respectant sempre les exigències de 
qualitat 

    

Els perfils no s’han de perforar (feu 
servir les obertures que tenen per a 
pas d’instal·lacions) per tal 
d’evitar-ne el debilitament 

    

Compreu procurant evitar 
embolcalls innecessaris 

    

Compreu materials al l’engròs per 
tal de reduir la quantitat d’envasos 

    

Doneu preferència a aquells 
proveïdors que envasen els seus 
productes amb sistemes 
d’embalatge que tendeixen a 
minimitzar els residus 

    

Doneu preferència als proveïdors 
que elaboren els seus recipients 
amb materials reciclats, 
biodegradables que es poden 
retornar per ser reutilitzats 

    

Reutilitzeu les lones i altres 
materials de protecció, les bastides, 
etc. 
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Netegeu els estris de treball 
immediatament després de fer-los 
servir 

    

Respecteu el tipus de separació 
selectiva previst per a l’obra en 
curs, I ubiqueu cada residu en el 
contenidor que li correspongui 
atenent les senyalitzacions 
d’admissió de cada un 

    

Retorneu els palets al 
subministrador 

    

Emmagatzemeu els materials 
perillosos atenent les indicacions 
del fabricant en les fitxes de 
seguretat (control d’apilaments, 
incompatibilitat amb altres 
materials, etc.) 

    

Tapeu els productes (fluids) un cop 
acabeu d’utilitzar-los per tal 
d’evitar-ne l’evaporació i els 
abocaments deguts a bolcades 
accidentals 

    

Buideu els recipients abans de 
netejar-los 

    

Utilitzeu fregadores amb sistema de 
captació de la pols 

    

Aspireu la pols que cau al terra     
A l’obra cal que hi hagi una zona 
específica (que estigui protegida de 
la pluja, impermeabilitzada, etc.) 
per emmagatzemar els residus i 
envasos considerats perillosos, i en 
la qual s’han de col·locar diferents 
contenidors etiquetats segons el 
tipus de residu perillós que poden 
acceptar 

    

Emmagatzemeu cada tipus de 
residu perillós atenent les 
indicacions de l’etiqueta que 
l’acompanya (respecteu els símbols 
de perillositat) 

    

Eviteu la barreja d’envasos de 
residus perillosos incompatibles 
entre ells 

    

Tapeu els contenidors per tal 
d’evitar l’emissió de gasos i la 
generació d’olors 

    

Respecteu el temps límit 
d’emmagatzemament 

    

L’ús de trituradores pot ser una 
bona opció per reduir el volum de 
residu a transportar. No obstant 
això, hem de prendre les mesures 
oportunes de protecció per als 
treballadors I incorporar sistemes 
d’aspiració que redueixin l’emissió 
de pols 

    

La gestió fi nal de les restes de 
plaques de cartró-guix dependrà de 
la seva acceptació o no en els 
dipòsits de terres i runa. A 
Catalunya, aquest tipus de residu 
s’ha de gestionar com un residu no 
perillós 

    

En cas que hi hagi restes d’escaiola 
de la fabricació de motlles 
especials, caldrà evitar la barreja 
amb la runa pètria neta per tal de 
garantir la qualitat del producte fi 
nal en cas d’optar pel reciclatge 

    

Retorneu al subministrador les 
plaques de cartró-guix deteriorades 
perquè siguin reciclades 
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posteriorment 

Potencieu el reciclatge dels 
materials plàstics evitant que entrin 
en contacte amb altres materials; 
classifiqueu-los convenientment i 
consulteu als proveïdors sobre si 
n’ofereixen algun tipus de gestió 
específica  

    

L’ús de compactadores redueix 
considerablement el volum dels 
sacs de ciment, guix, calç, etc., així 
com el film plàstic de paletitzar 

    

Col·locació de impermeabilització:     

Utilitzeu preferentment materials 
avalats amb alguna mena d’ que 
garanteixi un millor comportament 
ambiental 

    

Utilitzeu materials reciclats o que 
incorporin material reciclat en la 
seva composició 

    

Utilitzeu materials que disposin de 
segell de conformitat CE 

    

Utilitzeu materials que compleixin 
els requisits específic cats en la 
normativa vigent (els materials 
bituminosos han de complir els 
requisits de col·locació específic 
cats en la normativa NBE QB-
90/CTE) 

    

Una compra correcta, és a dir, 
ajustada als amidaments (revisats 
atenent l’experiència) i sense 
excedents, és la millor opció per 
optimitzar la quantitat de material 
que arriba a l’obra i evitar que 
s’acabin convertint en residu com a 
conseqüència del «no ús» o de 
«magatzems» saturats 

    

Compreu matèries extretes o 
fabricades en zones properes a 
l’obra  

    

Utilitzeu preferentment tubs, 
maneguets i colzes de ceràmica, de 
polietilè (PE) o de polipropilè (PP), 
per als elements auxiliars 
(xemeneies, ventilacions, etc.), així 
com materials distribuïts per 
fabricants que s’ofereixin a 
gestionar els residus d’aquests 
productes mitjançant valorització 

    

Protegiu de la intempèrie els 
materials (sobretot aquells 
continguts en sacs de paper, 
elements metàl·lics o membranes 
no protegides) per evitar que els 
agents atmosfèrics (el sol, la pluja i 
la humitat) els facin malbé 

    

Seguiu les indicacions 
d’emmagatzemament i col·locació 
fetes pels fabricants dels materials 
utilitzats com a impermeabilitzants 
Disposeu del material necessari a la 
zona de treball sense destorbar 
altres oficis per evitar la generació 
innecessària de residus i, per tant, 
el subministrament de nou material 

    

Feu un bon ús dels materials i 
eviteu que es converteixin en 
residus: fomenteu la reutilització i 
el reciclatge i intenteu limitar 
l’hàbit d’«usar I llençar», cada 
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vegada més habitual  

Prepareu les quantitats necessàries 
de material segons el treball que 
calgui fer en cada moment 

    

Les superfícies on se situïn les 
membranes han d’estar netes i 
seques, i no tenir elements 
punxants o tallants, per tal 
d’assegurar una bona col·locació i 
evitar desperfectes del material i 
possibles condensacions posteriors 

    

Considereu adequadament els 
sistemes d’adherència entre 
làmines impermeables (fixació 
mecànica, materials per a la 
soldadura, etc.) 

    

Eviteu tant com pugueu els talls 
durant el procés d’obra, considerant 
la modulació del material I 
l’encavalcament mínim entre 
làmines impermeables per tal 
d’evitar el consum innecessari de 
material 

    

Disposeu d’un o més contenidors 
de petites dimensions distribuïts per 
les zones de treball per 
emmagatzemar- hi els materials a 
utilitzar amb vista a minimitzar 
possibles pèrdues I deteriorament 

    

Controleu el bon estat de la 
membrana impermeable i doneu 
ordres estrictes als operaris perquè 
no hi caminin si no està prou ben 
protegida 

    

Netegeu i manteniu en bon estat les 
eines i els estris propis de l’ofici  

    

Conserveu i manteniu els mitjans 
auxiliars en perfecte estat, i feu-ne 
revisions periòdiques  

    

Tanqueu el pas de l’aigua 
immediatament després d’usar-la 

    

Utilitzeu mànegues amb clau de 
pas a l’entrada i a la sortida per 
facilitar-ne el tancament i reduir les 
pèrdues degoteigs  

    

Aprofiteu al màxim l’aigua 
utilitzada. 

    

L’objectiu no és escatimar, sinó 
promoure un consum responsable 
d’aquest recurs 

    

Minimitzeu el consum d’aigua 
utilitzada per a la neteja de la 
maquinària I altres mitjans auxiliars 

    

Aprofiteu la llum natural i eviteu la 
il·luminació artificial innecessària 

    

Eviteu l’escalfament excessiu de 
les làmines impermeables (en el cas 
de membranes bituminoses) durant 
el seu procés de soldadura 

    

Tingueu la maquinària en 
funcionament només el temps 
imprescindible (apagueu el motor 
en temps d’espera) 

    

Utilitzeu vehicles i maquinària de 
baix Consum 

    

Respecteu els horaris de treball 
establerts pel municipi en què es 
troba l’obra 

    

Netegeu els estris de treball 
immediatament després de fer-los 
servir per tal d’allargar-ne la vida 
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útil 

En l’aplicació de productes 
bituminosos, feu servir les mesures 
de protecció oportunes (guants, 
mascaretes, etc.) 

    

Reduïu les emissions de COV dels 
materials utilitzats tot seleccionant 
productes que n’ofereixin una 
concentració menor i tapant 
correctament els recipients després 
d’utilitzar-los 

    

Feu un manteniment periòdic de la 
flota de vehicles i feu servir 
combustible bio o gasolina sense 
plom 

    

No aboqueu quitrans, betums, etc., 
ni al terra ni a la xarxa de 
sanejament  

    

Feu una gestió correcta de les 
aigües de neteja i dels mitjans 
auxiliars tot emmagatzemant-les 
provisionalment per reutilitzar-les 
en la neteja d’altres elements o per 
reutilitzar-les en la mateixa obra. 
Abans d’introduir-les en la xarxa 
de sanejament, feu servir mitjans de 
decantació o depuració 

    

Useu detergents biodegradables, 
sense fosfat ni clor, en la neteja 
d’utensilis i equip de personal 
(botes, guants) 

    

Eviteu l’abocament de les aigües de 
neteja al terra 

    

Emmagatzemeu els materials 
perillosos, especialment els 
combustibles, els dissolvents i 
altres líquids contaminants, sobre 
cubetes o superfícies 
impermeabilitzants que permetin 
recuperar possibles abocaments 
accidentals i evitar la contaminació 
del sòl o la xarxa de clavegueram 

    

Realitzeu en taller les operacions 
de manteniment de la flota de 
vehicles i maquinària. En cas 
contrari, impermeabilitzeu la 
superfície de treball (amb plàstics, 
lones, etc.) per impedir la 
contaminació del sòl 

    

Dipositeu les restes pètries (runa 
neta) en el contenidor de residus 
inerts per tal de facilitar-ne el 
reciclatge posterior 

    

Compreu procurant evitar 
embolcalls innecessaris 

    

Compreu materials al l’engròs amb 
envasos d’una mida que permeti 
reduir la producció de residus 
d’embalatges 

    

Doneu preferència a aquells 
proveïdors que envasen els seus 
productes amb sistemes 
d’embalatge que tendeixen a 
minimitzar els residus 

    

Doneu preferència als proveïdors 
que elaboren els seus recipients 
amb materials reciclats, 
biodegradables que es poden 
retornar per ser reutilitzats 

    

Calculeu les quantitats de material 
necessàries per evitar sobrants 
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Manteniu endreçada la zona de 
recepció i aplec dels materials 

    

Transporteu i aplegueu 
adequadament els materials dins 
l’obra 

    

Senyalitzeu els contenidors segons 
el tipus de residu que poden 
admetre. Es recomana que 
s’afegeixin símbols o cartells 
addicionals quan els contenidors es 
destinin a reciclatge 

    

És l’obligació del cap d’obra 
conèixer els diferents símbols de 
perillositat i formar correctament 
els treballadors 

    

El recinte ha de tenir espais per a la 
gestió dels residus assimilables a 
urbans, juntament amb els 
contenidors específics per a residus 
de l’obra 

    

Comproveu que al fi nal de la 
jornada la zona de treball queda 
neta i endreçada, i que cada tipus 
de residu està col·locat en el 
contenidor corresponent, segons 
que sigui un residu petri, no 
perillós o perillós 

    

Respecteu l’escenari de separació 
selectiva previst al Pla de gestió de 
residus o feu una classificació de 
residus més exigent que la que 
s’especifica en el document 
anterior, sempre que hi hagi 
opcions viables de reciclatge 

    

El material i l’equip necessaris per 
garantir les exigències de seguretat 
i salut (EPI o equips de protecció 
individual, etc.) resten fora de 
l’abast d’aquest document 

    

En les operacions d’obra de paletes, 
vegeu les indicacions establertes en 
la guia per a paleta 

    

En l’ús d’aïllants, vegeu les 
indicacions establertes en la guia 
per a instal·ladors d’aïllants 

    

Fusta (restes de tall o peces 
inservibles, restes de taulons, palets 
I bastides no aptes per ser 
reutilitzades retornades, etc.)Restes 
de productes bituminosos 
classificats com a no perillosos 

    

Conèixer els residus que genera 
l’ofici de col·locador de membrana 
impermeable 
 

    

Emmagatzemeu els materials 
perillosos atenent les indicacions 
del fabricant en les fitxes de 
seguretat (control d’apilaments, 
incompatibilitat amb altres 
materials, etc.) i gestioneu- los 
adequadament 
 

    

Dipositeu les restes pètries (runa 
neta) en el contenidor de residus 
inerts per tal de facilitar-ne el 
reciclatge posterior 

    

Tapeu els productes (fluids) un cop 
acabeu d’utilitzar-los per tal 
d’evitar-ne l’evaporació i els 
abocaments deguts a bolcades 
accidentals 

    

Buideu els recipients que contenen 
restes d’adhesius i productes de 
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segellament, etc., abans de netejar-
los 

A l’obra cal que hi hagi una zona 
específica per emmagatzemar els 
residus i envasos considerats 
perillosos, i en la qual s’han de 
col·locar diferents contenidors 
etiquetats segons el tipus de residu 
perillós que poden acceptar 

    

Emmagatzemeu cada tipus de 
residu perillós atenent les 
indicacions de l’etiqueta que 
l’acompanya (respecteu els símbols 
de perillositat) 

    

Eviteu la barreja d’envasos de 
residus perillosos incompatibles 
entre ells 

    

Tapeu els contenidors per tal 
d’evitar l’emissió de gasos i la 
generació d’olors 

    

Respecteu el temps límit 
d’emmagatzemament 

    

Reutilitzeu les lones i altres 
materials de protecció, les bastides, 
etc. 

    

Netegeu els estris de treball 
immediatament després de fer-los 
servir 

    

Respecteu el tipus de separació 
selectiva previst per a l’obra en 
curs, I ubiqueu cada residu en el 
contenidor que li correspongui 
atenent les senyalitzacions 
d’admissió de cada un 

    

Potencieu el reciclatge dels 
materials plàstics evitant que entrin 
en contacte amb altres materials; 
classifiqueu-los convenientment i 
consulteu als proveïdors sobre si 
n’ofereixen algun tipus de gestió 
específica 

    

 
I-08c Estudi de practiques mediambientals en fase d’execució: 

Subsistema de INSTAL·LACIONS: 
Paràmetre Freqüència/Lot Normativa Criteri d’acceptació Altres: 
Lampista 
Utilitzeu preferentment materials 
avalats amb alguna mena d’ 
ecoetiqueta que garanteixi un 
millor comportament ambiental 
(actualment hi ha una àmplia 
gamma de dispositius 
economitzadors d’aigua que 
disposen d’aquest tipus de 
distintiu) 

 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu materials reciclats o que 
incorporin material reciclat en la 
seva composició 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu materials que disposin de 
segell de conformitat CE 

Setmanal  Compliment  

Una compra correcta, és a dir, 
ajustada als amidaments (revisats 
atenent l’experiència) i sense 
excedents, és la millor opció per 
optimitzar la quantitat de material 
que arriba a l’obra i evitar que 
s’acabi convertint en residu com a 
conseqüència del «no ús» o de 
«magatzems» saturats 

Setmanal  Compliment  

Compreu materials d’origen local, 
fabricats en zones properes a l’obra  

Setmanal  Compliment  
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Utilitzeu calderes de calefacció de 
baixa emissió de gasos i alta 
eficàcia energètica 

Setmanal  Compliment  

Per fer les xarxes de sanejament, 
utilitzeu preferentment tubs, 
maneguets i colzes de ceràmica, de 
polietilè (PE) o de polipropilè (PP), 
així com materials distribuïts per 
fabricants que s’ofereixin a 
gestionar els residus d’aquests 
productes mitjançant valorització 

Setmanal  Compliment  

Preveieu la instal·lació de sistemes  
separatius d’aigües (negres I 
pluvials) 

Setmanal  Compliment  

Col·loqueu aixetes i claus de pas 
amb sistemes d’estalvi d’aigua I 
energia (sistemes de doble 
descàrrega, dispositius limitadors 
de pressió, temporitzadors, etc.) 

Setmanal  Compliment  

Aïlleu convenientment les 
canonades d’ACS i procureu que 
no quedin tubs a la vista per tal 
d’evitar pèrdues de fred o de calor 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu, preferentment, aïllants 
naturals i eviteu comprar-ne aquells 
que continguin fi bres irritants o 
escumes amb materials 
organoclorats (PVC, PCB, CFC, 
etc.) 

Setmanal  Compliment  

Protegiu de la intempèrie els 
materials (sobretot aquells que 
estiguin en sacs de paper) per evitar 
que els agents atmosfèrics (el sol, 
la pluja i la humitat) els facin 
malbé. Pareu una atenció especial 
als elements metàl·lics per tal 
d’evitar-ne la corrosió i 
malformacions irrecuperables  

Setmanal  Compliment  

Disposeu del material necessari a la 
zona de treball sense destorbar 
altres oficis per evitar la generació 
innecessària de residus i, per tant, 
el subministrament de nou material 

Setmanal  Compliment  

Feu un bon ús dels materials i 
eviteu que es converteixin en 
residus: fomenteu la reutilització i 
el reciclatge i intenteu limitar 
l’hàbit d’«usar I llençar», cada 
vegada més habitual 

Setmanal  Compliment  

Protegiu de la soldadura parts 
acabades i equips ja instal·lats 

Setmanal  Compliment  

Eviteu tant com pugueu el nombre 
de retalls durant el procés d’obra 
dels tubs i materials de les 
instal·lacions 

Setmanal  Compliment  

En la col·locació d’equips 
captadors d’energia per a aigua 
calenta sanitària (ACS) o calefacció 
és necessari comptar amb 
instal·ladors homologats 

Setmanal  Compliment  

Disposeu d’un o més contenidors 
de petites dimensions distribuïts per 
les zones de treball per 
emmagatzemar- hi els materials a 
utilitzar amb vista a minimitzar 
possibles pèrdues I deteriorament 

Setmanal  Compliment  

Netegeu i manteniu en bon estat les 
eines i els estris propis de l’ofici 

Setmanal  Compliment  

Conserveu i manteniu els mitjans 
auxiliars en perfecte estat, i feu-ne 
revisions periòdiques 

Setmanal  Compliment  

Tanqueu el pas de l’aigua 
immediatament després d’usar-la 

Setmanal  Compliment  
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Utilitzeu a l’obra mànegues amb 
clau de pas a l’entrada i a la sortida 
per facilitar-ne el tancament i 
reduir les pèrdues o degoteigs 

Setmanal  Compliment  

Instal·leu sistemes reductors de 
pressió per tal d’evitar escapaments 
i fuites 

Setmanal  Compliment  

Aprofiteu tant com pugueu l’aigua 
utilitzada per netejar les eines I 
l’equip d’obra. L’objectiu no és 
escatimar, sinó promoure un 
consum responsable d’aquest 
recurs 

Setmanal  Compliment  

Tingueu els equips de tall, 
fixacions mecàniques, etc., en 
funcionament només el temps 
imprescindible  

Setmanal  Compliment  

La detecció de materials de 
construcció fabricats amb amiant 
obliga a l’aplicació d’una sèrie de 
mesures de seguretat (utilització de 
guants, mascaretes, etc.) per evitar 
que la inhalació de les fibres, 
despreses durant la seva 
manipulació, afecti la salut del 
personal d’obra i els veïns 
adjacents. Seguiu les indicacions 
especificades en el Pla de treball 

Setmanal  Compliment  

Disposeu, sempre que sigui 
possible, d’una zona a l’obra 
destinada a tallar peces per tal 
d’evitar la dispersió de pols i de 
residus  

Setmanal  Compliment  

Incorporeu sistemes d’aspiració en 
les màquines per fer regates, talls, 
perforacions, etc., i utilitzeu 
fregadores amb sistemes 
incorporats de captació de la pols 

Setmanal  Compliment  

En cas d’evacuació vertical de 
runa, utilitzeu tubs amb connexions 
estanques entre ells i col·loqueu 
una lona de protecció en el 
contenidor per evitar la projecció 
de pols 

Setmanal  Compliment  

Col·loqueu adequadament els 
materials aïllants de canonades 
d’aigua calenta i sistemes de 
refrigeració 

Setmanal  Compliment  

Reduïu les emissions de COV dels 
materials segelladors, adhesius, 
dissolvents i líquids de neteja, etc., 
tot fent servir productes que 
n’ofereixin una concentració menor 
i tapant correctament els recipients 
després d’utilitzar-los 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu materials aïllants per a les 
canonades que compleixin els 
requisits especificats en la 
normativa vigent (en cas que 
s’utilitzin poliuretans, aquests han 
d’estar lliures d’CFC, i en el cas de 
materials plàstics, cal que estiguin 
lliures d’halògens) 

Setmanal  Compliment  

Feu un manteniment periòdic de la 
flota de vehicles 

Setmanal  Compliment  

Les restes de guixos, materials de 
segellament, etc., mai no s’han 
d’abocar en sanitaris ni en les 
canalitzacions de desguàs 

Setmanal  Compliment  

Useu detergents biodegradables, 
sense fosfat ni clor, en la neteja 
d’utensilis i equip de personal 
(botes, guants) 

 

Setmanal  Compliment  
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Eviteu l’abocament de les aigües de 
neteja al terra 

Setmanal  Compliment  

Emmagatzemeu els materials 
perillosos, especialment els 
combustibles, els dissolvents i 
altres líquids, sobre cubetes o 
superfícies impermeabilitzades que 
permetin recuperar possibles 
abocaments accidentals i evitar la 
contaminació del sòl o la xarxa de 
clavegueram 

Setmanal  Compliment  

Realitzeu en taller les operacions 
de manteniment de la flota de 
vehicles i maquinària. En cas 
contrari, impermeabilitzeu la 
superfície de treball (amb plàstics, 
lones, etc.) per impedir la 
contaminació del sòl 

Setmanal  Compliment  

Prepareu les pastes necessàries a 
utilitzar en cada moment per tal 
d’evitar residus innecessaris 

Setmanal  Compliment  

Disposeu d’una zona de tall de 
tubs, canals, etc., per evitar la 
dispersió de residus 

Setmanal  Compliment  

Dipositeu les restes pètries (runa 
neta) en el contenidor de residus 
inerts per tal de facilitar-ne el 
reciclatge posterior 

Setmanal  Compliment  

Els materials derivats del guix 
redueixen les opcions de reciclatge 
del residu petri: eviteu la barreja 
amb la runa pètria neta per tal de 
garantir la qualitat del producte fi 
nal en cas d’optar pel reciclatge La 
gestió fi nal de les restes de plaques 
de cartró-guix dependrà de la seva 
acceptació o no en els dipòsits de 
terres o runa. A Catalunya, aquest 
tipus de residu s’ha de gestionar 
com un residu no perillós 

Setmanal  Compliment  

Emmagatzemeu correctament els 
materials per protegir-los de la 
intempèrie i evitar-ne el 
deteriorament i la transformació en 
residu 

Setmanal  Compliment  

Feu els treballs de tall de tubs i 
altres peces amb precisió per tal 
d’afavorir-ne l’ús d’ambdues parts 

Setmanal  Compliment  

Reutilitzeu els trossos de tubs 
tallats, sempre que sigui possible, 
per tal d’aprofitar al màxim el 
material I evitar generar residus 

Setmanal  Compliment  

Preveieu un lloc a l’obra per 
emmagatzemar i aplegar els 
materials, i així poder garantir-ne la 
conservació fins al moment de 
l’aplicació i evitar-ne així el 
deteriorament. En cas que no es 
disposi d’espai suficient, 
planifiqueu l’arribada de material 
segons les necessitats d’execució 
de l’obra 

Setmanal  Compliment  

Compreu procurant evitar 
embolcalls innecessaris 

Setmanal  Compliment  

Compreu materials al l’engròs amb 
envasos d’una mida que permeti 
reduir la producció de residus 
d’embolcalls 

Setmanal  Compliment  

Doneu preferència a aquells 
proveïdors que envasen els seus 
productes amb sistemes 
d’embalatge que tendeixen a 
minimitzar els residus 

Setmanal  Compliment  
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Reutilitzeu els materials de 
protecció (lones, etc.) 

Setmanal  Compliment  

Netegeu els estris de treball 
immediatament després de fer-los 
servir per tal d’allargar-ne la vida 
útil 

Setmanal  Compliment  

Emmagatzemeu els materials 
perillosos atenent les indicacions 
del fabricant en les fi txes de 
seguretat (control d’apilaments, 
incompatibilitat amb altres 
materials, etc.) 

Setmanal  Compliment  

Tapeu els productes líquids un cop 
acabeu d’utilitzar-los per tal 
d’evitar-ne l’evaporació i els 
abocaments deguts a bolcades 
accidentals 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu detergents 
biodegradables, sense fosfat ni clor 

Setmanal  Compliment  

El desmuntatge de baixants de 
fibrociment obliga a redactar un Pla 
de treball que especifiqui les 
mesures de seguretat que cal tenir 
en compte (ús de mascaretes, etc.) 
mentre hi hagi perill de 
despreniment de fi bres d’amiant 

Setmanal  Compliment  

No trenqueu els baixants de 
fibrociment per reduir el nombre de 
sacs que s’han de transportar i 
utilitzeu el nombre de sacs 
necessari 

Setmanal  Compliment  

Els residus que contenen amiant 
són considerats perillosos, per la 
qual cosa els han de manipular 
gestors I transportistes autoritzats 

Setmanal  Compliment  

A l’obra cal que hi hagi una zona 
específic ca (que estigui protegida 
de la pluja, impermeabilitzada, etc.) 
per emmagatzemar els residus i 
envasos considerats perillosos, i en 
la qual s’han de col·locar diferents 
contenidors etiquetats segons el 
tipus de residu perillós que poden 
acceptar 

Setmanal  Compliment  

Emmagatzemeu cada tipus de 
residu perillós atenent les 
indicacions de l’etiqueta que 
l’acompanya (respecteu els símbols 
de perillositat) 

Setmanal  Compliment  

Respecteu el tipus de separació 
selectiva previst per a l’obra en 
curs, I ubiqueu cada residu en el 
contenidor que li correspongui 
atenent les senyalitzacions 
d’admissió de cada un 

Setmanal  Compliment  

Potencieu el reciclatge dels 
materials plàstics, metàl·lics, etc., 
evitant que entrin en contacte amb 
altres materials; classifiqueu-los 
convenientment consulteu als 
proveïdors sobre si n’ofereixen 
algun tipus de gestió específica 

Setmanal  Compliment  

Eviteu la barreja d’envasos de 
residus perillosos incompatibles 
entre ells  

Setmanal  Compliment  

Tapeu els contenidors per tal 
d’evitar l’emissió de gasos i la 
generació d’olors. 

Setmanal  Compliment  

Respecteu el temps límit 
d’emmagatzemament 

Setmanal  Compliment  

Instal·lador de gas: Setmanal  Compliment  
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Utilitzeu preferentment materials 
avalats amb alguna mena d’ que 
garanteixi un millor comportament 
ambiental 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu materials reciclats o que 
incorporin material reciclat en la 
seva composició 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu materials que disposin de 
segell de conformitat CE 

Setmanal  Compliment  

Una compra correcta, és a dir, 
ajustada als amidaments (revisats 
atenent l’experiència) i sense 
excedents, és la millor opció per 
optimitzar la quantitat de material 
que arriba a l’obra i evitar que 
s’acabin convertint en residu com a 
conseqüència del «no ús» o de 
«magatzems» saturats 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu els sistemes de calefacció 
més eficaços des del punt de vista 
energètic (calderes d’alt rendiment, 
de condensació, etc.) 

Setmanal  Compliment  

Disposeu del material necessari a la 
zona de treball sense destorbar 
altres oficis per evitar la generació 
innecessària de residus i, per tant, 
el subministrament de nou material 

Setmanal  Compliment  

Protegiu de la pluja i de la humitat 
els elements metàl·lics per evitar-
ne la corrosió i malformacions 
irrecuperables 

Setmanal  Compliment  

Compreu materials fabricats en 
zones properes a l’obra 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu preferentment materials 
distribuïts per fabricants que 
s’ofereixin a gestionar els residus 
d’aquests productes mitjançant 
valorització 

Setmanal  Compliment  

Eviteu tant com pugueu el nombre 
de retalls durant el procés d’obra 
dels tubs i materials de les 
instal·lacions 

Setmanal  Compliment  

Realitzeu les feines de tall amb 
precisió per tal d’afavorir l’ús de 
les dues parts de les peces i reduir 
la generació de residus 

Setmanal  Compliment  

Fixeu els conductes al suport i feu 
les unions adequadament 

Setmanal  Compliment  

Disposeu d’un o més contenidors 
de petites dimensions distribuïts per 
les zones de treball per 
emmagatzemar-hi els materials a 
utilitzar amb vista a minimitzar 
possibles pèrdues I deteriorament 

Setmanal  Compliment  

Feu un bon ús dels materials i 
eviteu, tant com pugueu, que es 
converteixin en residus 
(reutilització in situ o en altres 
obres) 

Setmanal  Compliment  

Netegeu i manteniu en bon estat les 
eines i els estris propis de l’ofici 

Setmanal  Compliment  

Conserveu i manteniu els mitjans 
auxiliars en perfecte estat, i feu-ne 
revisions periòdiques 

Setmanal  Compliment  

Tanqueu el pas de l’aigua 
immediatament després d’usar-la 

Setmanal  Compliment  

Aprofiteu tant com pugueu l’aigua 
utilitzada per netejar les eines I 
l’equip d’obra. L’objectiu no és 
escatimar, sinó promoure un 
consum responsable d’aquest 
recurs 

Setmanal  Compliment  
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Aprofiteu la llum natural i eviteu la 
il·luminació artificial innecessària 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu làmpades de baix consum Setmanal  Compliment  

Eviteu que se sobreescalfi n els 
materials durant les tasques de 
soldadura 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu vehicles i maquinària de 
baix Consum 

Setmanal  Compliment  

Respecteu els horaris de treball 
establerts pel municipi en què es 
troba l’obra 

Setmanal  Compliment  

Desconnecteu els aparells quan no 
s’utilitzin 

Setmanal  Compliment  

Eviteu fer operacions que generin 
pols a prop dels paraments revestits 
i protegiu de la soldadura parts 
acabades i equips ja instal·lats 

Setmanal  Compliment  

Incorporeu sistemes d’aspiració 
que eliminin la pols en les 
màquines per fer regates, talls o 
perforacions 

Setmanal  Compliment  

Eviteu soldar materials 
impregnades amb substàncies 
tòxiques o perilloses 

Setmanal  Compliment  

Reviseu regularment les bombones 
de gasos per tal d’evitar 
escapaments 

Setmanal  Compliment  

Assegureu la ventilació adequada 
dels llocs en què s’instal·lin els 
aparells de gas i reviseu que les 
reixetes de ventilació no estiguin 
obstruïdes 

Setmanal  Compliment  

Reduïu les emissions de COV dels 
materials segelladors, adhesius, 
dissolvents i líquids de neteja, etc., 
tot fent servir productes que 
n’ofereixin una concentració menor 
i tapant correctament els recipients 
després d’utilitzar-los 

Setmanal  Compliment  

Feu un manteniment periòdic de la 
flota de vehicles 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu combustible bio dièsel o 
gasolina sense plom 

Setmanal  Compliment  

No aboqueu productes tòxics o 
restes de soldadura a la xarxa de 
sanejament o sanitaris 

Setmanal  Compliment  

Useu detergents biodegradables, 
sense fosfat ni clor, en la neteja 
d’utensilis i equip de personal 
(botes, guants) 

Setmanal  Compliment  

Eviteu l’abocament de les aigües de 
neteja al terra 

Setmanal  Compliment  

Emmagatzemeu els materials 
perillosos, especialment els 
combustibles, els dissolvents i 
altres líquids, sobre cubetes o 
superfícies impermeabilitzants que 
permetin recuperar possibles 
abocaments accidentals i evitar la 
contaminació del sòl o la xarxa de 
clavegueram 

Setmanal  Compliment  

Realitzeu en taller les operacions 
de manteniment de la flota de 
vehicles i maquinària. En cas 
contrari, impermeabilitzeu la 
superfície de treball (amb plàstics, 
lones, etc.) per impedir la 
contaminació del sòl  

Setmanal  Compliment  

Dipositeu les restes pètries (runa 
neta) en el contenidor de residus 

Setmanal  Compliment  
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inerts per tal de facilitar-ne el 
reciclatge 

Emmagatzemeu correctament els 
materials per protegir-los de la 
intempèrie i evitar-ne el 
deteriorament i la transformació en 
residu 

Setmanal  Compliment  

Compreu procurant evitar 
embolcalls innecessaris 

Setmanal  Compliment  

Compreu materials a l’engròs amb 
envasos d’una mida que permeti 
reduir la producció de residus 
d’embolcalls 

Setmanal  Compliment  

Doneu preferència a aquells 
proveïdors que envasen els seus 
productes amb sistemes 
d’embalatge que tendeixen a 
minimitzar els residus 

Setmanal  Compliment  

Reutilitzeu els trossos de tubs 
tallats, sempre que sigui possible, 
per tal d’aprofitar al màxim el 
material I evitar generar residus 

Setmanal  Compliment  

Netegeu els estris de treball 
immediatament després de fer-los 
servir per tal d’allargar-ne la vida 
útil  

Setmanal  Compliment  

Respecteu el tipus de separació 
selectiva previst per a l’obra en 
curs, I ubiqueu cada residu en el 
contenidor que li correspongui 
atenent les senyalitzacions 
d’admissió de cada un 

Setmanal  Compliment  

Potencieu el reciclatge dels 
materials plàstics, metàl·lics, etc., 
evitant que entrin en contacte amb 
altres materials; classifiqueu-los 
convenientment i consulteu als 
proveïdors sobre si n’ofereixen 
algun tipus de gestió específica 

Setmanal  Compliment  

Calculeu les quantitats de material 
necessari per evitar sobrants 

Setmanal  Compliment  

Electricista Setmanal  Compliment  

Emmagatzemeu correctament els 
materials per protegir-los de la 
intempèrie i evitar-ne el 
deteriorament i la transformació en  
residu 
Compreu procurant evitar 
embolcalls innecessaris 

Setmanal  Compliment  

 Compreu materials al l’engròs amb 
envasos d’una mida que permeti 
reduir la producció de residus 
d’embolcalls 

Setmanal  Compliment  

Doneu preferència a aquells 
proveïdors que envasen els seus 
productes amb sistemes 
d’embalatge que tendeixen a 
minimitzar els residus 

Setmanal  Compliment  

Respecteu el tipus de separació 
selectiva previst per a l’obra en 
curs, I ubiqueu cada residu en el 
contenidor que li correspongui 
atenent les senyalitzacions 
d’admissió de cada un 

Setmanal  Compliment  

Potencieu el reciclatge dels 
materials plàstics, metàl·lics, etc., 
evitant que entrin en contacte amb 
altres materials; classifiqueu-los 
convenientment i consulteu als 
proveïdors sobre si n’ofereixen 
algun tipus de gestió específica 

Setmanal  Compliment  
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Potencieu el reciclatge de cables I 
gestioneu-los separadament 

Setmanal  Compliment  

Calculeu les quantitats de material 
necessari per evitar  sobrants 

Setmanal  Compliment  

Manteniu endreçada la zona de 
recepció i aplec dels materials 

Setmanal  Compliment  

Transporteu i aplegueu 
adequadament els materials dins 
l’obra 

Setmanal  Compliment  

Senyalitzeu els contenidors segons 
el tipus de residu que poden 
admetre. Es recomana que 
s’afegeixin símbols o cartells 
addicionals quan els contenidors es 
destinin a reciclatge 

Setmanal  Compliment  

És l’obligació del cap d’obra 
conèixer els diferents símbols de 
perillositat i formar correctament 
els treballadors 

Setmanal  Compliment  

El recinte ha de tenir espais per a la 
gestió dels residus assimilables a 
urbans, juntament amb els 
contenidors específic cs per a 
residus de l’obra 

Setmanal  Compliment  

Comproveu que al fi nal de la 
jornada la zona de treball queda 
neta i endreçada, i que cada tipus 
de residu està col·locat en el 
contenidor corresponent, segons 
que sigui un residu petri, no 
perillós o perillós 

Setmanal  Compliment  

Respecteu l’escenari de separació 
selectiva previst al Pla de gestió de 
residus o feu una classificació de 
residus més exigent que la que 
s’especifica en el document 
anterior, sempre que hi hagi 
opcions viables de reciclatge 

Setmanal  Compliment  

Emmagatzemeu els materials 
perillosos atenent les indicacions 
del fabricant en les fitxes de 
seguretat (control d’apilaments, 
incompatibilitat amb altres 
materials, etc.) 

Setmanal  Compliment  

Tapeu els productes (fluids) un cop 
acabeu d’utilitzar-los per tal 
d’evitar-ne l’evaporació i els 
abocaments deguts a bolcades 
accidentals 

Setmanal  Compliment  

A l’obra cal que hi hagi una zona 
específic ca (que estigui protegida 
de la pluja, impermeabilitzada, etc.) 
per emmagatzemar els residus i 
envasos considerats perillosos, i en 
la qual s’han de col·locar diferents 
contenidors etiquetats segons el 
tipus de residu perillós que poden 
acceptar 

Setmanal  Compliment  

Emmagatzemeu cada tipus de 
residu perillós atenent les 
indicacions de l’etiqueta que 
l’acompanya (respecteu els símbols 
de perillositat) 

Setmanal  Compliment  

Eviteu la barreja d’envasos de 
residus perillosos incompatibles 
entre ells 

Setmanal  Compliment  

Tapeu els contenidors per tal 
d’evitar l’emissió de gasos i la 
generació d’olors 

Setmanal  Compliment  

Respecteu el temps límit 
d’emmagatzemament 

Setmanal  Compliment  
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Dipositeu les restes pètries (runa 
neta) en el contenidor de residus 
inerts per tal de facilitar-ne el 
reciclatge posterior 

Setmanal  Compliment  

Els materials derivats del guix 
redueixen les opcions de reciclatge 
del residu petri: eviteu la barreja 
amb la runa pètria neta per tal de 
garantir la qualitat del producte fi 
nal en cas d’optar pel reciclatge 

Setmanal  Compliment  

La gestió fi nal de les restes de 
plaques de cartró-guix dependrà de 
la seva acceptació o no en els 
dipòsits de terres o runa. A 
Catalunya, aquest tipus de residu 
s’ha de gestionar com un residu no 
perillós 

Setmanal  Compliment  

Respecteu els horaris de treball 
establerts pel municipi en què es 
troba l’obra 

Setmanal  Compliment  

Desconnecteu els aparells quan no 
s’utilitzin 

Setmanal  Compliment  

Eviteu fer operacions que generin 
pols a prop dels paraments revestits 

Setmanal  Compliment  

Disposeu, sempre que sigui 
possible, d’una zona a l’obra 
destinada a tallar peces per tal 
d’evitar la dispersió de pols i de 
residus 

Setmanal  Compliment  

Incorporeu sistemes d’aspiració 
que eliminin la pols en les 
màquines per fer regates, talls i 
perforacions 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu fregadores amb sistema de 
captació de la pols 

Setmanal  Compliment  

Reduïu les emissions de COV dels 
materials segelladors, adhesius, 
dissolvents i líquids de neteja, etc., 
tot fent servir productes que 
n’ofereixin una concentració menor 
i tapant correctament els recipients 
després d’utilitzar-los 

 

Setmanal  Compliment  

Feu servir materials aïllants que 
compleixin els requisits 
especificats en la normativa vigent 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu materials plàstics 
(recobriments de cables, 
conduccions, etc.) lliures 
d’halògens, ja que en cas d’incendi 
l’emissió d’aquests gasos a 
l’atmosfera provoca greus 
problemes ambientals i de salut 

Setmanal  Compliment  

Eviteu instal·lacions de 
transformadors elèctrics amb PCB 
(bifenils policlorats) 

Setmanal  Compliment  

Feu un manteniment periòdic de la 
flota de vehicles 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu preferiblement 
combustible bio o gasolina sense 
plom 

Setmanal  Compliment  

No aboqueu productes tòxics o 
restes de soldadura a la xarxa de 
sanejament o sanitaris 

Setmanal  Compliment  

Useu detergents biodegradables, 
sense fosfat ni clor, en la neteja 
d’utensilis i equip de personal 
(botes, guants) 

Setmanal  Compliment  

Eviteu l’abocament de les aigües de 
neteja al terra 

Setmanal  Compliment  

Emmagatzemeu els materials 
perillosos, especialment els 

Setmanal  Compliment  
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combustibles, els dissolvents i 
altres líquids, sobre cubetes o 
superfícies impermeabilitzants que 
permetin recuperar possibles 
abocaments accidentals i evitar la 
contaminació del sòl o la xarxa de 
clavegueram 
Feu en taller les operacions de 
manteniment de la flota de vehicles 
i maquinària; en cas contrari, 
impermeabilitzeu la superfície de 
treball (amb plàstics, lones, etc.) 
per impedir la contaminació del sòl 

Setmanal  Compliment  

Netegeu i manteniu en bon estat les 
eines i els estris propis de l’ofici 

Setmanal  Compliment  

Conserveu i manteniu els mitjans 
auxiliars en perfecte estat, i feu-ne 
revisions periòdiques 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu preferentment materials 
avalats amb alguna mena d’ que 
garanteixi un millor comportament 
ambiental 
Utilitzeu materials reciclats o que 
incorporin material reciclat en la 
seva composició 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu materials que disposin de 
segell de conformitat CE 

Setmanal  Compliment  

Disposeu del material necessari a la 
zona de treball sense destorbar 
altres oficis per evitar la generació 
innecessària de residus i, per tant, 
el subministrament de nou material 

Setmanal  Compliment  

Protegiu de la intempèrie els 
materials (sobretot aquells que 
estiguin en sacs de paper) per evitar 
que els agents atmosfèrics (el sol, 
la pluja i la humitat) els facin 
malbé. Pareu una atenció especial 
als elements metàl·lics per tal 
d’evitar-ne la corrosió i 
malformacions irrecuperables 

Setmanal  Compliment  

Una compra correcta, és a dir, 
ajustada als amidaments (revisats 
atenent l’experiència) i sense 
excedents, és la millor opció per 
optimitzar la quantitat de material 
que arriba a l’obra i evitar que 
s’acabi convertint en residu com a 
conseqüència del «no ús» o de 
«magatzems» saturats 

Setmanal  Compliment  

Feu servir cables per a 
instal·lacions elèctriques lliures 
d’halògens, que tenen un menor 
impacte ambiental 

Setmanal  Compliment  

Feu servir làmpades de baix 
consum i de màxima eficàcia 
energètica (com a criteri energètic, 
les làmpades de fluorescents són 
preferibles a les halògenes, i 
aquestes a les d’incandescència; 
entre les de fluorescència, són 
preferibles les de recobriment tri 
fòsfor i amb balast electrònic d’alta 
freqüència). En espais exteriors i 
per a senyalització, feu servir, 
preferiblement, els sistemes LED 

Setmanal  Compliment  

Feu servir llumeneres de carcassa 
metàl·lica abans que de plàstic, ja 
que tenen més reflexió de llum 

Setmanal  Compliment  

Feu servir embolcalls fabricats amb 
materials reciclats 

Setmanal  Compliment  

Eviteu tant com pugueu el nombre 
de retalls dels tubs i materials de 

Setmanal  Compliment  
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les instal·lacions durant el procés 
d’obra 

Realitzeu les feines de tall amb 
precisió per tal d’afavorir l’ús de 
les dues parts de les peces i reduir 
la generació de residus 

Setmanal  Compliment  

Disposeu d’un o més contenidors 
de petites dimensions distribuïts per 
les zones de treball per 
emmagatzemar- hi els materials a 
utilitzar amb vista a minimitzar 
possibles pèrdues I deteriorament 

Setmanal  Compliment  

Feu un bon ús dels materials i 
eviteu, tant com pugueu, que es 
converteixin en residus 
(reutilització in situ o en altres 
obres) 

 

Setmanal  Compliment  

 
 
I-08c Estudi de practiques mediambientals en fase d’execució: 

Subsistema D¨INSTAL·LACIONS: 
Paràmetre Lot 1 

(Sign i Data) 
Lot 2 
(Sign i Data) 

Lot 3 
(Sign i Data) 

Lot n: 
(Sign i Data) 

Lampista 
Utilitzeu preferentment materials 
avalats amb alguna mena d’ que 
garanteixi un millor comportament 
ambiental (actualment hi ha una 
àmplia gamma de dispositius 
economitzadors d’aigua que 
disposen d’aquest tipus de 
distintiu) 

 

    

Utilitzeu materials reciclats o que 
incorporin material reciclat en la 
seva composició 

    

Utilitzeu materials que disposin de 
segell de conformitat CE 

    

Una compra correcta, és a dir, 
ajustada als amidaments (revisats 
atenent l’experiència) i sense 
excedents, és la millor opció per 
optimitzar la quantitat de material 
que arriba a l’obra i evitar que 
s’acabi convertint en residu com a 
conseqüència del «no ús» o de 
«magatzems» saturats 

    

Compreu materials d’origen local, 
fabricats en zones properes a l’obra  

    

Utilitzeu calderes de calefacció de 
baixa emissió de gasos i alta 
eficàcia energètica 

    

Per fer les xarxes de sanejament, 
utilitzeu preferentment tubs, 
maneguets i colzes de ceràmica, de 
polietilè (PE) o de polipropilè (PP), 
així com materials distribuïts per 
fabricants que s’ofereixin a 
gestionar els residus d’aquests 
productes mitjançant valorització 

    

Preveieu la instal·lació de sistemes  
separatius d’aigües (negres I 
pluvials) 

    

Col·loqueu aixetes i claus de pas 
amb sistemes d’estalvi d’aigua I 
energia (sistemes de doble 
descàrrega, dispositius limitadors 
de pressió, temporitzadors, etc.) 

    

Aïlleu convenientment les 
canonades d’ACS i procureu que 
no quedin tubs a la vista per tal 
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d’evitar pèrdues de fred o de calor 

Utilitzeu, preferentment, aïllants 
naturals i eviteu comprar-ne aquells 
que continguin fi bres irritants o 
escumes amb materials 
organoclorats (PVC, PCB, CFC, 
etc.) 

    

Protegiu de la intempèrie els 
materials (sobretot aquells que 
estiguin en sacs de paper) per evitar 
que els agents atmosfèrics (el sol, 
la pluja i la humitat) els facin 
malbé. Pareu una atenció especial 
als elements metàl·lics per tal 
d’evitar-ne la corrosió i 
malformacions irrecuperables  

    

Disposeu del material necessari a la 
zona de treball sense destorbar 
altres oficis per evitar la generació 
innecessària de residus i, per tant, 
el subministrament de nou material 

    

Feu un bon ús dels materials i 
eviteu que es converteixin en 
residus: fomenteu la reutilització i 
el reciclatge i intenteu limitar 
l’hàbit d’«usar I llençar», cada 
vegada més habitual 

    

Protegiu de la soldadura parts 
acabades i equips ja instal·lats 

    

Eviteu tant com pugueu el nombre 
de retalls durant el procés d’obra 
dels tubs i materials de les 
instal·lacions 

    

En la col·locació d’equips 
captadors d’energia per a aigua 
calenta sanitària (ACS) o calefacció 
és necessari comptar amb 
instal·ladors homologats 

    

Disposeu d’un o més contenidors 
de petites dimensions distribuïts per 
les zones de treball per 
emmagatzemar- hi els materials a 
utilitzar amb vista a minimitzar 
possibles pèrdues I deteriorament 

    

Netegeu i manteniu en bon estat les 
eines i els estris propis de l’ofici 

    

Conserveu i manteniu els mitjans 
auxiliars en perfecte estat, i feu-ne 
revisions periòdiques 

    

Tanqueu el pas de l’aigua 
immediatament després d’usar-la 

    

Utilitzeu a l’obra mànegues amb 
clau de pas a l’entrada i a la sortida 
per facilitar-ne el tancament i 
reduir les pèrdues o degoteigs 

    

Instal·leu sistemes reductors de 
pressió per tal d’evitar escapaments 
i fuites 

    

Aprofiteu tant com pugueu l’aigua 
utilitzada per netejar les eines I 
l’equip d’obra. L’objectiu no és 
escatimar, sinó promoure un 
consum responsable d’aquest 
recurs 

    

Tingueu els equips de tall, 
fixacions mecàniques, etc., en 
funcionament només el temps 
imprescindible  

    

La detecció de materials de 
construcció fabricats amb amiant 
obliga a l’aplicació d’una sèrie de 
mesures de seguretat (utilització de 
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guants, mascaretes, etc.) per evitar 
que la inhalació de les fibres, 
despreses durant la seva 
manipulació, afecti la salut del 
personal d’obra i els veïns 
adjacents. Seguiu les indicacions 
especificades en el Pla de treball 
Disposeu, sempre que sigui 
possible, d’una zona a l’obra 
destinada a tallar peces per tal 
d’evitar la dispersió de pols i de 
residus  

    

Incorporeu sistemes d’aspiració en 
les màquines per fer regates, talls, 
perforacions, etc., i utilitzeu 
fregadores amb sistemes 
incorporats de captació de la pols 

    

En cas d’evacuació vertical de 
runa, utilitzeu tubs amb connexions 
estanques entre ells i col·loqueu 
una lona de protecció en el 
contenidor per evitar la projecció 
de pols 

    

Col·loqueu adequadament els 
materials aïllants de canonades 
d’aigua calenta i sistemes de 
refrigeració 

    

Reduïu les emissions de COV dels 
materials segelladors, adhesius, 
dissolvents i líquids de neteja, etc., 
tot fent servir productes que 
n’ofereixin una concentració menor 
i tapant correctament els recipients 
després d’utilitzar-los 

    

Utilitzeu materials aïllants per a les 
canonades que compleixin els 
requisits especificats en la 
normativa vigent (en cas que 
s’utilitzin poliuretans, aquests han 
d’estar lliures d’CFC, i en el cas de 
materials plàstics, cal que estiguin 
lliures d’halògens) 

    

Feu un manteniment periòdic de la 
flota de vehicles 

    

Les restes de guixos, materials de 
segellament, etc., mai no s’han 
d’abocar en sanitaris ni en les 
canalitzacions de desguàs 

    

Useu detergents biodegradables, 
sense fosfat ni clor, en la neteja 
d’utensilis i equip de personal 
(botes, guants) 

 

    

Eviteu l’abocament de les aigües de 
neteja al terra 

    

Emmagatzemeu els materials 
perillosos, especialment els 
combustibles, els dissolvents i 
altres líquids, sobre cubetes o 
superfícies impermeabilitzades que 
permetin recuperar possibles 
abocaments accidentals i evitar la 
contaminació del sòl o la xarxa de 
clavegueram 

    

Realitzeu en taller les operacions 
de manteniment de la flota de 
vehicles i maquinària. En cas 
contrari, impermeabilitzeu la 
superfície de treball (amb plàstics, 
lones, etc.) per impedir la 
contaminació del sòl 

    

Prepareu les pastes necessàries a 
utilitzar en cada moment per tal 
d’evitar residus innecessaris 
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Disposeu d’una zona de tall de 
tubs, canals, etc., per evitar la 
dispersió de residus 

    

Dipositeu les restes pètries (runa 
neta) en el contenidor de residus 
inerts per tal de facilitar-ne el 
reciclatge posterior 

    

Els materials derivats del guix 
redueixen les opcions de reciclatge 
del residu petri: eviteu la barreja 
amb la runa pètria neta per tal de 
garantir la qualitat del producte fi 
nal en cas d’optar pel reciclatge La 
gestió fi nal de les restes de plaques 
de cartró-guix dependrà de la seva 
acceptació o no en els dipòsits de 
terres o runa. A Catalunya, aquest 
tipus de residu s’ha de gestionar 
com un residu no perillós 

    

Emmagatzemeu correctament els 
materials per protegir-los de la 
intempèrie i evitar-ne el 
deteriorament i la transformació en 
residu 

    

Feu els treballs de tall de tubs i 
altres peces amb precisió per tal 
d’afavorir-ne l’ús d’ambdues parts 

    

Reutilitzeu els trossos de tubs 
tallats, sempre que sigui possible, 
per tal d’aprofitar al màxim el 
material I evitar generar residus 

    

Preveieu un lloc a l’obra per 
emmagatzemar i aplegar els 
materials, i així poder garantir-ne la 
conservació fins al moment de 
l’aplicació i evitar-ne així el 
deteriorament. En cas que no es 
disposi d’espai suficient, 
planifiqueu l’arribada de material 
segons les necessitats d’execució 
de l’obra 

    

Compreu procurant evitar 
embolcalls innecessaris 

    

Compreu materials al l’engròs amb 
envasos d’una mida que permeti 
reduir la producció de residus 
d’embolcalls 

    

Doneu preferència a aquells 
proveïdors que envasen els seus 
productes amb sistemes 
d’embalatge que tendeixen a 
minimitzar els residus 

    

Reutilitzeu els materials de 
protecció (lones, etc.) 

    

Netegeu els estris de treball 
immediatament després de fer-los 
servir per tal d’allargar-ne la vida 
útil 

    

Emmagatzemeu els materials 
perillosos atenent les indicacions 
del fabricant en les fitxes de 
seguretat (control d’apilaments, 
incompatibilitat amb altres 
materials, etc.) 

    

Tapeu els productes líquids un cop 
acabeu d’utilitzar-los per tal 
d’evitar-ne l’evaporació i els 
abocaments deguts a bolcades 
accidentals 

    

Utilitzeu detergents 
biodegradables, sense fosfat ni clor 

    

El desmuntatge de baixants de 
fibrociment obliga a redactar un Pla 
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de treball que especifiqui les 
mesures de seguretat que cal tenir 
en compte (ús de mascaretes, etc.) 
mentre hi hagi perill de 
despreniment de fi bres d’amiant 
No trenqueu els baixants de 
fibrociment per reduir el nombre de 
sacs que s’han de transportar i 
utilitzeu el nombre de sacs 
necessari 

    

Els residus que contenen amiant 
són considerats perillosos, per la 
qual cosa els han de manipular 
gestors I transportistes autoritzats 

    

A l’obra cal que hi hagi una zona 
específica (que estigui protegida de 
la pluja, impermeabilitzada, etc.) 
per emmagatzemar els residus i 
envasos considerats perillosos, i en 
la qual s’han de col·locar diferents 
contenidors etiquetats segons el 
tipus de residu perillós que poden 
acceptar 

    

Emmagatzemeu cada tipus de 
residu perillós atenent les 
indicacions de l’etiqueta que 
l’acompanya (respecteu els símbols 
de perillositat) 

    

Respecteu el tipus de separació 
selectiva previst per a l’obra en 
curs, I ubiqueu cada residu en el 
contenidor que li correspongui 
atenent les senyalitzacions 
d’admissió de cada un 

    

Potencieu el reciclatge dels 
materials plàstics, metàl·lics, etc., 
evitant que entrin en contacte amb 
altres materials; classifiqueu-los 
convenientment consulteu als 
proveïdors sobre si n’ofereixen 
algun tipus de gestió específica 

    

Eviteu la barreja d’envasos de 
residus perillosos incompatibles 
entre ells  

    

Tapeu els contenidors per tal 
d’evitar l’emissió de gasos i la 
generació d’olors. 

    

Respecteu el temps límit 
d’emmagatzemament 

    

Instal·lador de gas:     

Utilitzeu preferentment materials 
avalats amb alguna mena d’ 
ecoetiqueta que garanteixi un 
millor comportament ambiental 

    

Utilitzeu materials reciclats o que 
incorporin material reciclat en la 
seva composició 

    

Utilitzeu materials que disposin de 
segell de conformitat CE 

    

Una compra correcta, és a dir, 
ajustada als amidaments (revisats 
atenent l’experiència) i sense 
excedents, és la millor opció per 
optimitzar la quantitat de material 
que arriba a l’obra i evitar que 
s’acabin convertint en residu com a 
conseqüència del «no ús» o de 
«magatzems» saturats 

    

Utilitzeu els sistemes de calefacció 
més eficaços des del punt de vista 
energètic (calderes d’alt rendiment, 
de condensació, etc.) 
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Disposeu del material necessari a la 
zona de treball sense destorbar 
altres oficis per evitar la generació 
innecessària de residus i, per tant, 
el subministrament de nou material 

    

Protegiu de la pluja i de la humitat 
els elements metàl·lics per evitar-
ne la corrosió i malformacions 
irrecuperables 

    

Compreu materials fabricats en 
zones properes a l’obra 

    

Utilitzeu preferentment materials 
distribuïts per fabricants que 
s’ofereixin a gestionar els residus 
d’aquests productes mitjançant 
valorització 

    

Eviteu tant com pugueu el nombre 
de retalls durant el procés d’obra 
dels tubs i materials de les 
instal·lacions 

    

Realitzeu les feines de tall amb 
precisió per tal d’afavorir l’ús de 
les dues parts de les peces i reduir 
la generació de residus 

    

Fixeu els conductes al suport i feu 
les unions adequadament 

    

Disposeu d’un o més contenidors 
de petites dimensions distribuïts per 
les zones de treball per 
emmagatzemar-hi els materials a 
utilitzar amb vista a minimitzar 
possibles pèrdues I deteriorament 

    

Feu un bon ús dels materials i 
eviteu, tant com pugueu, que es 
converteixin en residus 
(reutilització in situ o en altres 
obres) 

    

Netegeu i manteniu en bon estat les 
eines i els estris propis de l’ofici 

    

Conserveu i manteniu els mitjans 
auxiliars en perfecte estat, i feu-ne 
revisions periòdiques 

    

Tanqueu el pas de l’aigua 
immediatament després d’usar-la 

    

Aprofiteu tant com pugueu l’aigua 
utilitzada per netejar les eines I 
l’equip d’obra. L’objectiu no és 
escatimar, sinó promoure un 
consum responsable d’aquest 
recurs 

    

Aprofiteu la llum natural i eviteu la 
il·luminació artificial innecessària 

    

Utilitzeu làmpades de baix consum     

Eviteu que se sobreescalfi n els 
materials durant les tasques de 
soldadura 

    

Utilitzeu vehicles i maquinària de 
baix Consum 

    

Respecteu els horaris de treball 
establerts pel municipi en què es 
troba l’obra 

    

Desconnecteu els aparells quan no 
s’utilitzin 

    

Eviteu fer operacions que generin 
pols a prop dels paraments revestits 
i protegiu de la soldadura parts 
acabades i equips ja instal·lats 

    

Incorporeu sistemes d’aspiració 
que eliminin la pols en les 
màquines per fer regates, talls o 
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perforacions 

Eviteu soldar materials 
impregnades amb substàncies 
tòxiques o perilloses 

    

Reviseu regularment les bombones 
de gasos per tal d’evitar 
escapaments 

    

Assegureu la ventilació adequada 
dels llocs en què s’instal·lin els 
aparells de gas i reviseu que les 
reixetes de ventilació no estiguin 
obstruïdes 

    

Reduïu les emissions de COV dels 
materials segelladors, adhesius, 
dissolvents i líquids de neteja, etc., 
tot fent servir productes que 
n’ofereixin una concentració menor 
i tapant correctament els recipients 
després d’utilitzar-los 

    

Feu un manteniment periòdic de la 
flota de vehicles 

    

Utilitzeu combustible bio dièsel o 
gasolina sense plom 

    

No aboqueu productes tòxics o 
restes de soldadura a la xarxa de 
sanejament o sanitaris 

    

Useu detergents biodegradables, 
sense fosfat ni clor, en la neteja 
d’utensilis i equip de personal 
(botes, guants) 

    

Eviteu l’abocament de les aigües de 
neteja al terra 

    

Emmagatzemeu els materials 
perillosos, especialment els 
combustibles, els dissolvents i 
altres líquids, sobre cubetes o 
superfícies impermeabilitzants que 
permetin recuperar possibles 
abocaments accidentals i evitar la 
contaminació del sòl o la xarxa de 
clavegueram 

    

Realitzeu en taller les operacions 
de manteniment de la flota de 
vehicles i maquinària. En cas 
contrari, impermeabilitzeu la 
superfície de treball (amb plàstics, 
lones, etc.) per impedir la 
contaminació del sòl  

    

Dipositeu les restes pètries (runa 
neta) en el contenidor de residus 
inerts per tal de facilitar-ne el 
reciclatge 

    

Emmagatzemeu correctament els 
materials per protegir-los de la 
intempèrie i evitar-ne el 
deteriorament i la transformació en 
residu 

    

Compreu procurant evitar 
embolcalls innecessaris 

    

Compreu materials a l’engròs amb 
envasos d’una mida que permeti 
reduir la producció de residus 
d’embolcalls 

    

Doneu preferència a aquells 
proveïdors que envasen els seus 
productes amb sistemes 
d’embalatge que tendeixen a 
minimitzar els residus 

    

Reutilitzeu els trossos de tubs 
tallats, sempre que sigui possible, 
per tal d’aprofitar al màxim el 
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material I evitar generar residus 

Netegeu els estris de treball 
immediatament després de fer-los 
servir per tal d’allargar-ne la vida 
útil  

    

Respecteu el tipus de separació 
selectiva previst per a l’obra en 
curs, I ubiqueu cada residu en el 
contenidor que li correspongui 
atenent les senyalitzacions 
d’admissió de cada un 

    

Potencieu el reciclatge dels 
materials plàstics, metàl·lics, etc., 
evitant que entrin en contacte amb 
altres materials; classifiqueu-los 
convenientment i consulteu als 
proveïdors sobre si n’ofereixen 
algun tipus de gestió específica 

    

Calculeu les quantitats de material 
necessari per evitar sobrants 

    

Electricista     

Emmagatzemeu correctament els 
materials per protegir-los de la 
intempèrie i evitar-ne el 
deteriorament i la transformació en  
residu 
Compreu procurant evitar 
embolcalls innecessaris 

    

 Compreu materials al l’engròs amb 
envasos d’una mida que permeti 
reduir la producció de residus 
d’embolcalls 

    

Doneu preferència a aquells 
proveïdors que envasen els seus 
productes amb sistemes 
d’embalatge que tendeixen a 
minimitzar els residus 

    

Respecteu el tipus de separació 
selectiva previst per a l’obra en 
curs, I ubiqueu cada residu en el 
contenidor que li correspongui 
atenent les senyalitzacions 
d’admissió de cada un 

    

Potencieu el reciclatge dels 
materials plàstics, metàl·lics, etc., 
evitant que entrin en contacte amb 
altres materials; classifiqueu-los 
convenientment i consulteu als 
proveïdors sobre si n’ofereixen 
algun tipus de gestió específica 

    

Potencieu el reciclatge de cables I 
gestioneu-los separadament 

    

Calculeu les quantitats de material 
necessari per evitar  sobrants 

    

Manteniu endreçada la zona de 
recepció i aplec dels materials 

    

Transporteu i aplegueu 
adequadament els materials dins 
l’obra 

    

Senyalitzeu els contenidors segons 
el tipus de residu que poden 
admetre. Es recomana que 
s’afegeixin símbols o cartells 
addicionals quan els contenidors es 
destinin a reciclatge 

    

És l’obligació del cap d’obra 
conèixer els diferents símbols de 
perillositat i formar correctament 
els treballadors 
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El recinte ha de tenir espais per a la 
gestió dels residus assimilables a 
urbans, juntament amb els 
contenidors específics per a residus 
de l’obra 

    

Comproveu que al fi nal de la 
jornada la zona de treball queda 
neta i endreçada, i que cada tipus 
de residu està col·locat en el 
contenidor corresponent, segons 
que sigui un residu petri, no 
perillós o perillós 

    

Respecteu l’escenari de separació 
selectiva previst al Pla de gestió de 
residus o feu una classificació de 
residus més exigent que la que 
s’especifica en el document 
anterior, sempre que hi hagi 
opcions viables de reciclatge 

    

Emmagatzemeu els materials 
perillosos atenent les indicacions 
del fabricant en les fitxes de 
seguretat (control d’apilaments, 
incompatibilitat amb altres 
materials, etc.) 

    

Tapeu els productes (fluids) un cop 
acabeu d’utilitzar-los per tal 
d’evitar-ne l’evaporació i els 
abocaments deguts a bolcades 
accidentals 

    

A l’obra cal que hi hagi una zona 
específica (que estigui protegida de 
la pluja, impermeabilitzada, etc.) 
per emmagatzemar els residus i 
envasos considerats perillosos, i en 
la qual s’han de col·locar diferents 
contenidors etiquetats segons el 
tipus de residu perillós que poden 
acceptar 

    

Emmagatzemeu cada tipus de 
residu perillós atenent les 
indicacions de l’etiqueta que 
l’acompanya (respecteu els símbols 
de perillositat) 

    

Eviteu la barreja d’envasos de 
residus perillosos incompatibles 
entre ells 

    

Tapeu els contenidors per tal 
d’evitar l’emissió de gasos i la 
generació d’olors 

    

Respecteu el temps límit 
d’emmagatzemament 

    

Dipositeu les restes pètries (runa 
neta) en el contenidor de residus 
inerts per tal de facilitar-ne el 
reciclatge posterior 

    

Els materials derivats del guix 
redueixen les opcions de reciclatge 
del residu petri: eviteu la barreja 
amb la runa pètria neta per tal de 
garantir la qualitat del producte fi 
nal en cas d’optar pel reciclatge 

    

La gestió fi nal de les restes de 
plaques de cartró-guix dependrà de 
la seva acceptació o no en els 
dipòsits de terres o runa. A 
Catalunya, aquest tipus de residu 
s’ha de gestionar com un residu no 
perillós 

    

Respecteu els horaris de treball 
establerts pel municipi en què es 
troba l’obra 

    

Desconnecteu els aparells quan no 
s’utilitzin 
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Eviteu fer operacions que generin 
pols a prop dels paraments revestits 

    

Disposeu, sempre que sigui 
possible, d’una zona a l’obra 
destinada a tallar peces per tal 
d’evitar la dispersió de pols i de 
residus 

    

Incorporeu sistemes d’aspiració 
que eliminin la pols en les 
màquines per fer regates, talls i 
perforacions 

    

Utilitzeu fregadores amb sistema de 
captació de la pols 

    

Reduïu les emissions de COV dels 
materials segelladors, adhesius, 
dissolvents i líquids de neteja, etc., 
tot fent servir productes que 
n’ofereixin una concentració menor 
i tapant correctament els recipients 
després d’utilitzar-los 

 

    

Feu servir materials aïllants que 
compleixin els requisits 
especificats en la normativa vigent 

    

Utilitzeu materials plàstics 
(recobriments de cables, 
conduccions, etc.) lliures 
d’halògens, ja que en cas d’incendi 
l’emissió d’aquests gasos a 
l’atmosfera provoca greus 
problemes ambientals i de salut 

    

Eviteu instal·lacions de 
transformadors elèctrics amb PCB 
(bifenils policlorats) 

    

Feu un manteniment periòdic de la 
flota de vehicles 

    

Utilitzeu preferiblement 
combustible bio o gasolina sense 
plom 

    

No aboqueu productes tòxics o 
restes de soldadura a la xarxa de 
sanejament o sanitaris 

    

Useu detergents biodegradables, 
sense fosfat ni clor, en la neteja 
d’utensilis i equip de personal 
(botes, guants) 

    

Eviteu l’abocament de les aigües de 
neteja al terra 

    

Emmagatzemeu els materials 
perillosos, especialment els 
combustibles, els dissolvents i 
altres líquids, sobre cubetes o 
superfícies impermeabilitzants que 
permetin recuperar possibles 
abocaments accidentals i evitar la 
contaminació del sòl o la xarxa de 
clavegueram 

    

Feu en taller les operacions de 
manteniment de la flota de vehicles 
i maquinària; en cas contrari, 
impermeabilitzeu la superfície de 
treball (amb plàstics, lones, etc.) 
per impedir la contaminació del sòl 

    

Netegeu i manteniu en bon estat les 
eines i els estris propis de l’ofici 

    

Conserveu i manteniu els mitjans 
auxiliars en perfecte estat, i feu-ne 
revisions periòdiques 

    

Utilitzeu preferentment materials 
avalats amb alguna mena d’ que 
garanteixi un millor comportament 
ambiental 

    



Sistema Integral De Gestió De Qualitat, Prevenció De Riscos Laborals I Pràctiques Medi Ambientals 
ANNEXES 

146 

Utilitzeu materials reciclats o que 
incorporin material reciclat en la 
seva composició 
Utilitzeu materials que disposin de 
segell de conformitat CE 

    

Disposeu del material necessari a la 
zona de treball sense destorbar 
altres oficis per evitar la generació 
innecessària de residus i, per tant, 
el subministrament de nou material 

    

Protegiu de la intempèrie els 
materials (sobretot aquells que 
estiguin en sacs de paper) per evitar 
que els agents atmosfèrics (el sol, 
la pluja i la humitat) els facin 
malbé. Pareu una atenció especial 
als elements metàl·lics per tal 
d’evitar-ne la corrosió i 
malformacions irrecuperables 

    

Una compra correcta, és a dir, 
ajustada als amidaments (revisats 
atenent l’experiència) i sense 
excedents, és la millor opció per 
optimitzar la quantitat de material 
que arriba a l’obra i evitar que 
s’acabi convertint en residu com a 
conseqüència del «no ús» o de 
«magatzems» saturats 

    

Feu servir cables per a 
instal·lacions elèctriques lliures 
d’halògens, que tenen un menor 
impacte ambiental 

    

Feu servir làmpades de baix 
consum i de màxima eficàcia 
energètica (com a criteri energètic, 
les làmpades de fluorescents són 
preferibles a les halògenes, i 
aquestes a les d’incandescència; 
entre les de fluorescència, són 
preferibles les de recobriment tri 
fòsfor i amb balast electrònic d’alta 
freqüència). En espais exteriors i 
per a senyalització, feu servir, 
preferiblement, els sistemes LED 

    

Feu servir llumeneres de carcassa 
metàl·lica abans que de plàstic, ja 
que tenen més reflexió de llum 

    

Feu servir embolcalls fabricats amb 
materials reciclats 

    

Eviteu tant com pugueu el nombre 
de retalls dels tubs i materials de 
les instal·lacions durant el procés 
d’obra 

    

Realitzeu les feines de tall amb 
precisió per tal d’afavorir l’ús de 
les dues parts de les peces i reduir 
la generació de residus 

    

Disposeu d’un o més contenidors 
de petites dimensions distribuïts per 
les zones de treball per 
emmagatzemar- hi els materials a 
utilitzar amb vista a minimitzar 
possibles pèrdues I deteriorament 

    

Feu un bon ús dels materials i 
eviteu, tant com pugueu, que es 
converteixin en residus 
(reutilització in situ o en altres 
obres) 

 

    

 
I-08c Estudi de practiques mediambientals en fase d’execució: 

Subsistema de INSTAL·LACIONS: 
Paràmetre Freqüència/Lot Normativa Criteri d’acceptació Altres: 
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Revestiments discontinus Setmanal  Compliment  

Preveieu un lloc a l’obra per 
emmagatzemar i aplegar els 
materials, i així poder garantir-ne la 
conservació fins al moment de 
l’aplicació i evitar-ne així el 
deteriorament. En cas que no es 
disposi d’espai suficient, 
planifiqueu l’arribada de material 
segons les necessitats d’execució 
de l’obra 

Setmanal  Compliment  

Disposeu de sistemes adequats per 
carregar els carretons o palets de la 
manera adequada a fi de garantir el 
bon manteniment de les peces 
mentre es traslladen 

Setmanal  Compliment  

Disposeu d’una central de tall per 
evitar la dispersió de residus I 
aprofitar, sempre que sigui viable, 
les restes de rajoles, pedra natural, 
rajoles de València, etc. 

Setmanal  Compliment  

Feu els talls i les perforacions en 
les rajoles amb la maquinària 
específica 

Setmanal  Compliment  

Prepareu la quantitat de pasta 
segons la superfície a revestir i el 
temps d’adormiment per tal 
d’evitar sobrants innecessaris 

Setmanal  Compliment  

Dipositeu les restes pètries (runa 
neta) en el contenidor de residus 
petris per tal de facilitar-ne el 
reciclatge posterior 

Setmanal  Compliment  

Adeqüeu les serres o els discs de 
tall al material que s’ha de tallar  

Setmanal  Compliment  

Compreu materials al l’engròs amb 
envasos d’una mida que permeti 
reduir la producció de residus 
d’embolcalls 

Setmanal  Compliment  

Doneu preferència a aquells 
proveïdors que envasen els seus 
productes amb sistemes 
d’embalatge que tendeixen a  
minimitzar els residus 

Setmanal  Compliment  

Doneu preferència als proveïdors 
que elaboren els envasos dels seus 
productes amb materials reciclats, 
biodegradables o que es poden 
retornar per ser reutilitzats 

Setmanal  Compliment  

Reutilitzeu les lones i altres 
materials de protecció, les bastides, 
etc. 

Setmanal  Compliment  

Respecteu el tipus de separació 
selectiva previst per a l’obra en 
curs, I ubiqueu cada residu en el 
contenidor que li correspongui 
atenent les senyalitzacions 
d’admissió de cada un 

Setmanal  Compliment  

Retorneu els palets al 
subministrador perquè es reutilitzin 

Setmanal  Compliment  

Potencieu el reciclatge dels sacs de 
paper i de plàstic evitant que entrin 
en contacte amb altres materials; 
classifiqueu-los convenientment I 
consulteu als proveïdors sobre si 
n’ofereixen algun tipus de gestió 
específica 

Setmanal  Compliment  

L’ús de compactadores redueix 
considerablement el volum dels 
sacs de ciment, guix, calç, etc., així 
com el film plàstic de paletitzar 

Setmanal  Compliment  

Emmagatzemeu els materials 
perillosos atenent les indicacions 

Setmanal  Compliment  
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del fabricant en les fitxes de 
seguretat (control d’apilaments, 
incompatibilitat amb altres 
materials, etc.) 
Tapeu els productes líquids un cop 
acabeu d’utilitzar-los per tal 
d’evitar-ne l’evaporació i els 
abocaments deguts a bolcades 
accidentals 

Setmanal  Compliment  

Apliqueu els tractaments adequats a 
cada tipus de suport i eviteu fer-ho 
amb tractaments químics o 
productes perillosos tant com sigui 
possible 

Setmanal  Compliment  

A l’obra cal que hi hagi una zona 
específica (que estigui protegida de 
la pluja, impermeabilitzada, etc.) 
per emmagatzemar els residus i 
envasos considerats perillosos, i en 
la qual s’han de col·locar diferents 
contenidors etiquetats segons el 
tipus de residu perillós que poden 
acceptar 

Setmanal  Compliment  

Emmagatzemeu cada tipus de 
residu perillós atenent les 
indicacions de l’etiqueta que 
l’acompanya (respecteu els símbols 
de perillositat) 

Setmanal  Compliment  

Revestiments discontinus Setmanal  Compliment  

Preveieu un lloc a l’obra per 
emmagatzemar i aplegar els 
materials, i així poder garantir-ne la 
conservació fins al moment de 
l’aplicació i evitar-ne així el 
deteriorament. En cas que no es 
disposi d’espai suficient, 
planifiqueu l’arribada de material 
segons les necessitats d’execució 
de l’obra 

Setmanal  Compliment  

Disposeu de sistemes adequats per 
carregar els carretons o palets de la 
manera adequada a fi de garantir el 
bon manteniment de les peces 
mentre es traslladen 

Setmanal  Compliment  

Disposeu d’una central de tall per 
evitar la dispersió de residus I 
aprofi tar, sempre que sigui viable, 
les restes de rajoles, pedra natural, 
rajoles de València, etc. 

Setmanal  Compliment  

Feu els talls i les perforacions en 
les rajoles amb la maquinària 
específica 

Setmanal  Compliment  

Prepareu la quantitat de pasta 
segons la superfície a revestir i el 
temps d’adormiment per tal 
d’evitar sobrants innecessaris 

Setmanal  Compliment  

Dipositeu les restes pètries (runa 
neta) en el contenidor de residus 
petris per tal de facilitar-ne el 
reciclatge posterior 

Setmanal  Compliment  

Adeqüeu les serres o els discs de 
tall al material que s’ha de tallar  

Setmanal  Compliment  

Compreu materials al l’engròs amb 
envasos d’una mida que permeti 
reduir la producció de residus 
d’embolcalls 

Setmanal  Compliment  

Doneu preferència a aquells 
proveïdors que envasen els seus 
productes amb sistemes 
d’embalatge que tendeixen a  
minimitzar els residus 

Setmanal  Compliment  
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Doneu preferència als proveïdors 
que elaboren els envasos dels seus 
productes amb materials reciclats, 
biodegradables o que es poden 
retornar per ser reutilitzats 

Setmanal  Compliment  

Reutilitzeu les lones i altres 
materials de protecció, les bastides, 
etc. 

Setmanal  Compliment  

Netegeu els estris de treball 
immediatament després de fer-los 
servir 

Setmanal  Compliment  

Respecteu el tipus de separació 
selectiva previst per a l’obra en 
curs, I ubiqueu cada residu en el 
contenidor que li correspongui 
atenent les senyalitzacions 
d’admissió de cada un 

Setmanal  Compliment  

Retorneu els palets al 
subministrador perquè es reutilitzin 

Setmanal  Compliment  

Potencieu el reciclatge dels sacs de 
paper i de plàstic evitant que entrin 
en contacte amb altres materials; 
classifiqueu-los convenientment I 
consulteu als proveïdors sobre si 
n’ofereixen algun tipus de gestió 
específica 

Setmanal  Compliment  

L’ús de compactadores redueix 
considerablement el volum dels 
sacs de ciment, guix, calç, etc., així 
com el film plàstic de paletitzar 

Setmanal  Compliment  

Emmagatzemeu els materials 
perillosos atenent les indicacions 
del fabricant en les fitxes de 
seguretat (control d’apilaments, 
incompatibilitat amb altres 
materials, etc.) 

Setmanal  Compliment  

Tapeu els productes líquids un cop 
acabeu d’utilitzar-los per tal 
d’evitar-ne l’evaporació i els 
abocaments deguts a bolcades 
accidentals 

Setmanal  Compliment  

Apliqueu els tractaments adequats a 
cada tipus de suport i eviteu fer-ho 
amb tractaments químics o 
productes perillosos tant com sigui 
possible 

Setmanal  Compliment  

A l’obra cal que hi hagi una zona 
específica (que estigui protegida de 
la pluja, impermeabilitzada, etc.) 
per emmagatzemar els residus i 
envasos considerats perillosos, i en 
la qual s’han de col·locar diferents 
contenidors etiquetats segons el 
tipus de residu perillós que poden 
acceptar 

Setmanal  Compliment  

Emmagatzemeu cada tipus de 
residu perillós atenent les 
indicacions de l’etiqueta que 
l’acompanya (respecteu els símbols 
de perillositat) 

Setmanal  Compliment  

Eviteu la barreja d’envasos de 
residus perillosos incompatibles 
entre ells 

Setmanal  Compliment  

Tapeu els contenidors per tal 
d’evitar l’emissió de gasos i la 
generació d’olors 

Setmanal  Compliment  

Respecteu el temps límit 
d’emmagatzemament Respecteu els 
horaris de treball establerts pel 
municipi en què es troba l’obra 

Setmanal  Compliment  

Desconnecteu els aparells quan no 
s’utilitzin 

Setmanal  Compliment  
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Regueu periòdicament les zones de 
pas de vehicles, sempre que no 
estiguin pavimentades, tot posant 
una atenció especial en els punts 
d’accés a les obres situades en 
entorn urbà 

Setmanal  Compliment  

Protegiu amb lones els materials I 
residus aplegats susceptibles de 
generar pols 

Setmanal  Compliment  

Sempre que sigui possible, 
humitegeu les superfícies a tractar 
si es preveu que es generi pols (no 
s’ha d’oblidar que la inhalació de 
partícules de ciment pot derivar en 
malalties pulmonars) En cas 
contrari, preneu les mesures de 
protecció adequades 

Setmanal  Compliment  

Disposeu, sempre que sigui 
possible, d’una zona a l’obra 
destinada a tallar  peces per tal 
d’evitar la dispersions de pols i de 
residus 

Setmanal  Compliment  

Eviteu fer operacions que generin 
pols a prop dels paraments ja 
realitzats 

Setmanal  Compliment  

Incorporeu sistemes d’aspiració 
que eliminin la pols en les 
màquines de tall i ventileu 
correctament els espais de treball 
durant les operacions de raspallada, 
etc. 

Setmanal  Compliment  

Prioritzeu l’aspiració de pols del 
terra davant de l’escombrada  

Setmanal  Compliment  

En cas d’evacuació vertical de 
runa, utilitzeu tubs amb connexions 
estanques entre ells i col·loqueu 
una lona de protecció en el 
contenidor per evitar la projecció 
de pols 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu combustible bio o 
gasolina sense plom 

Setmanal  Compliment  

Les restes de ciment, guix, morter, 
etc., mai no s’han d’abocar en 
sanitaris ni en les canalitzacions de 
desguàs 

Setmanal  Compliment  

Aspireu o escombreu abans de 
netejar amb aigua per tal de reduir 
la quantitat de partícules de tall que 
posteriorment seran arrossegades 
durant les tasques de fregada 

Setmanal  Compliment  

Eviteu l’abocament en la xarxa de 
sanejament dels fluids originats 
Durant les tasques de poliment 
(terratzo, etc.) 

Setmanal  Compliment  

Feu una gestió correcta de les 
aigües de neteja de galledes, 
cabassos, pasteres i altres mitjans 
auxiliars tot emmagatzemant-les 
provisionalment per reutilitzar-les 
en la neteja d’altres elements. Els 
recipients han de facilitar la 
decantació al fons de les partícules 
de guix i calç 

Setmanal  Compliment  

Useu detergents biodegradables, 
sense fosfat ni clor, en la neteja 
d’utensilis i de l’equip del personal 

Setmanal  Compliment  

Feu servir detergents neutres per a 
la neteja fi nal de les superfícies 
extractar. En tot cas, seguiu sempre 
les recomanacions del fabricant 
subministrador del material 

Setmanal  Compliment  

Feu, sempre que sigui possible, el 
tall de guies i peces d’ancoratge en 
taller 

Setmanal  Compliment  
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Centralitzeu, sempre que sigui 
possible i hi hagi prou espai a 
l’obra, les operacions de tall en una 
zona específic ca per tal d’evitar la 
dispersions de partícules per tota 
l’obra 

Setmanal  Compliment  

Eviteu l’abocament al terra de les 
aigües de neteja i dels fluids 
originats durant les tasques de 
poliment  

Setmanal  Compliment  

Emmagatzemeu els materials 
perillosos, especialment els 
combustibles, els dissolvents i 
altres líquids, sobrecobertes o 
superfícies impermeabilitzants que 
permetin recuperar possibles 
abocaments accidentals i evitar la 
contaminació del sòl o la xarxa de 
clavegueram 

Setmanal  Compliment  

Feu en taller les operacions de 
manteniment de la flota de vehicles 
i maquinària; en cas contrari, 
impermeabilitzeu la superfície de 
treball (amb plàstics, lones, etc.) 
per impedir la contaminació del sòl 
Tanqueu el pas de l’aigua 
immediatament després d’usar-la 

Setmanal  Compliment  

Controleu que la quantitat d’aigua 
utilitzada en les dosificacions dels 
morters, guixos, etc., sigui 
l’adequada a les necessitats 

Setmanal  Compliment  

Sempre que es disposi d’espai 
suficient a l’obra, minimitzeu el 
consum d’aigua reutilitzant-ne la de 
mullada de les peces ceràmiques 
per a les tasques de neteja 
Conserveu i manteniu els mitjans 
auxiliars en perfecte estat, i feu-ne 
revisions periòdiques 

Setmanal  Compliment  

Feu servir la maquinària adequada 
a cada operació (seleccioneu el disc 
de serra o les màquines 
perforadores adequades a cada 
tipus de peça i operació; 
seleccioneu el tipus de pedra de 
poliment segons el tipus de 
paviment)Netegeu i manteniu en 
bon estat les eines i els estris propis 
de l’ofici  

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu preferentment materials 
avalats amb alguna mena d’ que 
garanteixi un millor comportament 
ambiental 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu materials reciclats o que 
incorporin material reciclat en la 
seva composició 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu materials que disposin de 
segell de conformitat CE 

Setmanal  Compliment  

Una compra correcta, és a dir, 
ajustada als amidaments (revisats 
atenent l’experiència) i sense 
excedents, és la millor opció per 
optimitzar la quantitat de material 
que arriba a l’obra i evitar que 
s’acabin convertint en residu com a 
conseqüència del «no ús» o de 
«magatzems» saturats 

Setmanal  Compliment  

Compreu materials d’origen local, 
extrets o fabricats en zones 
properes a l’obra (rajoles, rajoles de 
València, aplacats, etc.) 

Setmanal  Compliment  

Disposeu del material necessari a la 
zona de treball sense destorbar 
altres oficis per evitar la generació 

Setmanal  Compliment  
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innecessària de residus i, per tant, 
el subministrament de nou material 

Protegiu de la pluja i de la humitat 
els elements metàl·lics per evitar-
ne la corrosió i malformacions 
irrecuperables 

Setmanal  Compliment  

Protegiu de la intempèrie els 
materials (sobretot aquells que 
estiguin en sacs de paper) per evitar 
que els agents atmosfèrics (el sol, 
la pluja i la humitat) els facin 
malbé 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu morters amb un contingut 
baix d’additius 

Setmanal  Compliment  

Feu un bon ús dels materials i 
eviteu que es converteixin en 
residus: fomenteu la reutilització i 
el reciclatge i intenteu limitar 
l’hàbit d’«usar I llençar», cada 
vegada més habitual 

Setmanal  Compliment  

Prepareu les quantitats necessàries 
de material (morter, etc.) segons la 
feina a realitzar en cada moment 
(tingueu en compte el temps 
d’adormiment, etc.) 

Setmanal  Compliment  

Verifiqueu que la consistència del 
morter és l’adequada, així com les 
dosificacions de ciment i ciment-
cola utilitzades 

Setmanal  Compliment  

Feu un bon replanteig de les 
Superficies a revestir, tot adequant-
vos a la modulació de les peces 
utilitzades, per tal de minimitzar els 
residus 

Setmanal  Compliment  

Realitzeu les feines de tall amb 
precisions per tal d’afavorir l’ús de 
les dues parts de la peça 

Setmanal  Compliment  

Protegiu els materials col·locats en 
la fase d’acabat amb elements que 
es puguin reciclar o reutilitzar 

Setmanal  Compliment  

Disposeu d’un o més contenidors 
de petites dimensions distribuïts per 
les zones de treball per 
emmagatzemar-hi els ancoratges, 
separadors, etc., amb vista a 
minimitzar possible pèrdues i 
deteriorament 

Setmanal  Compliment  

Aprofiteu la llum natural i eviteu la 
il·luminació artificial innecessària 

Setmanal  Compliment  

Deixeu que transcorri el temps 
necessari d’assecatge dels materials 
i superfícies tractats. No feu server 
mitjans artificials d’assecatge 
 

Setmanal  Compliment  

Tingueu els equips de tall en 
funcionament només el temps 
imprescindible 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu vehicles i maquinària de 
baix consum 

Setmanal  Compliment  

Revestiments continus Setmanal  Compliment  

Preveieu un lloc a l’obra per 
emmagatzemar i aplegar els 
materials, i així poder garantir-ne la 
conservació fins al moment de 
l’aplicació. En cas que no es 
disposi d’espai suficient, 
planifiqueu l’arribada de material 
segons les necessitats d’execució 
de l’obra 

 

Setmanal  Compliment  
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Prepareu la quantitat de pasta 
segons la superfície a cobrir i el 
temps d’adormiment per tal 
d’evitar sobrants innecessaris 

Setmanal  Compliment  

Feu, sempre que sigui possible, els 
motlles d’escaiola en taller 

Setmanal  Compliment  

Els materials derivats del guix 
redueixen les opcions de reciclatge 
del residu petri: eviteu la barreja 
amb la runa pètria neta per tal de 
garantir la qualitat del producte 
final en cas d’optar pel reciclatge 

Setmanal  Compliment  

Dipositeu les restes pètries (runa 
neta) en el contenidor corresponent 
tot respectant les senyalitzacions 

Setmanal  Compliment  

Reutilitzeu els elements de fusta 
tantes vegades com sigui possible, 
tot respectant sempre les exigències 
de qualitat 

Setmanal  Compliment  

Compreu procurant evitar 
embolcalls innecessaris 

Setmanal  Compliment  

Compreu materials al l’engròs amb 
envasos d’una mida que permeti 
reduir la producció de residus 
d’embalatges 

Setmanal  Compliment  

Doneu preferència a aquells 
proveïdors que envasen els seus 
productes amb sistemes 
d’embalatge que tendeixen a 
minimitzar els residus 

Setmanal  Compliment  

Doneu preferència als proveïdors 
que elaboren els envasos amb 
materials reciclats, biodegradables 
o que es poden retornar per ser 
reutilitzats 

Setmanal  Compliment  

Reutilitzeu les lones i altres 
materials de protecció, les bastides, 
etc. 

Setmanal  Compliment  

Netegeu els estris de treball 
immediatament després de fer-los 
server 

Setmanal  Compliment  

Respecteu el tipus de separació 
selectiva previst per a l’obra en 
curs, I ubiqueu cada residu en el 
contenidor que li correspongui 
atenent les senyalitzacions 
d’admissió de cada un 

Setmanal  Compliment  

Retorneu els palets al 
subministrador 

Setmanal  Compliment  

Potencieu el reciclatge dels sacs de 
paper i de plàstic evitant que entrin 
en contacte amb altres materials; 
classifiqueu-los convenientment I 
consulteu als proveïdors sobre si 
n’ofereixen algun tipus de gestió 
específica 

Setmanal  Compliment  

L’ús de compactadores redueix 
considerablement el volum dels 
sacs de ciment, guix, calç, etc., així 
com el film plàstic de paletitzar 

Setmanal  Compliment  

Emmagatzemeu els materials 
perillosos atenent les indicacions 
del fabricant en les fitxes de 
seguretat (control d’apilaments, 
incompatibilitat amb altres 
materials, etc.) 

Setmanal  Compliment  

Tapeu els productes líquids un cop 
acabeu d’utilitzar-los per tal 
d’evitar-ne l’evaporació i els 
abocaments deguts a bolcades 
accidentals 

Setmanal  Compliment  

Apliqueu els tractaments adequats a 
cada tipus de suport i eviteu fer-ho 

Setmanal  Compliment  
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amb tractaments químics o 
productes  perillosos tant com sigui 
possible 
A l’obra cal que hi hagi una zona 
específic ca (que estigui protegida 
de la pluja, impermeabilitzada, etc.) 
per emmagatzemar els residus i 
envasos considerats perillosos, i en 
la qual s’han de col·locar diferents 
contenidors etiquetats segons el 
tipus de residu perillós que poden 
acceptar 

Setmanal  Compliment  

Emmagatzemeu cada tipus de 
residu perillós atenent les 
indicacions de l’etiqueta que 
l’acompanya (respecteu els símbols 
de perillositat) 

Setmanal  Compliment  

Eviteu la barreja d’envasos de 
residus perillosos incompatibles 
entre ells 

Setmanal  Compliment  

Tapeu els contenidors per tal 
d’evitar l’emissió de gasos i la 
generació d’olors 

Setmanal  Compliment  

Respecteu els horaris de treball 
establerts pel municipi en què es 
troba l’obra 

Setmanal  Compliment  

Desconnecteu els aparells quan no 
s’utilitzin 

Setmanal  Compliment  

Protegiu amb lones els materials I 
residus aplegats susceptibles de 
generar pols 

Setmanal  Compliment  

Sempre que sigui possible, 
humitegeu les superfícies a tractar 
si es preveu que es generi pols (no 
s’ha d’oblidar que la inhalació de 
partícules de ciment, guix, etc., pot 
derivar en malalties pulmonars) i 
preneu les mesures de protecció 
adequades (ús de mascaretes, etc.) 

Setmanal  Compliment  

Eviteu fer operacions que generin 
pols a prop dels paraments ja 
realitzats 

Setmanal  Compliment  

Incorporeu sistemes d’aspiració 
que eliminin la pols en les 
fregadores 

Setmanal  Compliment  

Prioritzeu l’aspiració de pols del 
terra davant de l’escombrada en les 
tasques de neteja 

Setmanal  Compliment  

Les restes de guixos, morters, etc., 
mai no s’han d’abocar en sanitaris 
ni en les canalitzacions de desguàs 

Setmanal  Compliment  

Aspireu o escombreu abans de 
netejar amb aigua per tal de reduir 
la quantitat de partícules de 
poliment, etc., que posteriorment 
seran arrossegades durant les 
tasques de fregada 

Setmanal  Compliment  

Elimineu dels recipients les restes 
de morter i d’altres pastes abans de 
netejar-los 

Setmanal  Compliment  

Feu una gestió correcta de les 
aigües de neteja de galledes, 
cabassos, pasteres i altres mitjans 
auxiliars tot emmagatzemant-les 
provisionalment per reutilitzar-les 
en la neteja d’altres elements. Els 
recipients han de facilitar la 
decantació al fons de les partícules 
de guix i calç 

Setmanal  Compliment  

Useu detergents biodegradables, 
sense fosfat ni clor, per a la neteja 
d’utensilis i equip del personal 
(botes, guants, etc.) 

Setmanal  Compliment  
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Emmagatzemeu els materials 
perillosos, especialment els 
combustibles, els dissolvents i 
altres líquids, sobre cubetes o 
superfícies impermeabilitzants que 
permetin recuperar possibles 
abocaments accidentals i evitar la 
contaminació del sòl o la xarxa de 
clavegueram 

Setmanal  Compliment  

Realitzeu en taller les operacions 
de manteniment de la flota de 
vehicles i maquinària. En cas 
contrari, impermeabilitzeu la 
superfície de treball (amb plàstics, 
lones, etc.) per impedir la 
contaminació del sòl 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu mànegues amb clau de 
pas a l’entrada i a la sortida per 
facilitar-ne el tancament i reduir les 
pèrdues degoteigs 

Setmanal  Compliment  

Controleu que la quantitat d’aigua 
utilitzada en les dosificacions dels 
morters, guixos i escaioles sigui 
l’adequada a les necessitats 

Setmanal  Compliment  

Reutilitzeu, sempre que sigui 
possible, l’aigua de neteja 

Setmanal  Compliment  

Aprofiteu al màxim l’aigua. 
L’objectiu no és escatimar, sinó 
promoure un consum responsable 
d’aquest recurs 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu preferentment materials 
avalats amb alguna mena d’ que 
garanteixi un millor comportament 
ambiental 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu materials reciclats o que 
incorporin material reciclat en la 
seva composició 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu materials que disposin de 
segell de conformitat CE 

Setmanal  Compliment  

Una compra correcta, és a dir, 
ajustada als amidaments (revisats 
atenent l’experiència) i sense 
excedents, és la millor opció per 
optimitzar la quantitat de material 
que arriba a l’obra i evitar que 
s’acabin convertint en residu com a 
conseqüència del «no ús» o de 
«magatzems» saturats 

Setmanal  Compliment  

Compreu materials d’origen local, 
extrets o fabricats en zones 
properes a l’obra (guixos, marbres, 
etc.) 

Setmanal  Compliment  

Disposeu del material necessari a la 
zona de treball sense destorbar 
altres oficis per evitar la generació 
innecessària de residus i, per tant, 
el subministrament de nou material 

Setmanal  Compliment  

Protegiu de la intempèrie els 
materials (sobretot aquells que 
estiguin en sacs de paper) i eviteu 
que els agents atmosfèrics (el sol, 
la pluja i la humitat) els facin 
malbé 

Setmanal  Compliment  

Protegiu de la pluja i de la humitat 
els elements i utensilis metàl·lics 
per evitar-ne la corrosió i 
malformacions irrecuperables 

Setmanal  Compliment  

A l’obra cal que hi hagi una zona 
específic ca per emmagatzemar els 
residus i envasos considerats 
perillosos, i en la qual s’han de 
col·locar diferents contenidors 
etiquetats segons el tipus de residu 
perillós que poden acceptar (vegeu 

Setmanal  Compliment  
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els símbols de perillositat) 

Emmagatzemeu cada tipus de 
residu perillós atenent les 
indicacions de l’etiqueta que 
l’acompanya 

Setmanal  Compliment  

Eviteu la barreja d’envasos de 
residus perillosos incompatibles 
entre ells 

Setmanal  Compliment  

Tapeu els contenidors de residus 
perillosos després de dipositar-hi 
els residus 

Setmanal  Compliment  

Renteu les pistoles en màquines 
rentadores que permetin la 
recuperació de dissolvent 

Setmanal  Compliment  

Recicleu els dissolvents per mitjà 
de destil·ladors o d’empreses que 
proporcionen aquest servei 

Setmanal  Compliment  

Gestioneu els residus perillosos 
amb un gestor autoritzat i 
respecteu el temps límit 
d’emmagatzemament 

Setmanal  Compliment  

Feu els canvis d’oli i combustible 
en taller o, si això no és possible, 
feu-ho sobre superfícies 
impermeables I gestioneu 
correctament els residus generats 

Setmanal  Compliment  

Respecteu els horaris de treball 
establerts pel municipi en què es 
troba l’obra per al funcionament 
de la maquinària 

Setmanal  Compliment  

Ventileu adequadament els espais 
de treball 

Setmanal  Compliment  

Pinteu les peces, sempre que sigui 
possible, al taller 

Setmanal  Compliment  

Eviteu l’ús de materials que 
contenen clor i de productes 
fabricats amb dissolvents orgànics 
que puguin emetre COV 
perjudicials per a la salut 

Setmanal  Compliment  

Substituïu la pistola per altres 
sistemes de pintada (brotxes, 
pinzells, rodets) que generin 
menys emissions. 

Setmanal  Compliment  

En cas que sigui necessari l’ús de 
pistoles, feu-ne servir les que 
generin menys emissions de COV 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu fregadores amb sistema 
de captació de la pols 

Setmanal  Compliment  

Eviteu fer operacions que generin 
pols a prop dels paraments acabats 
de pintar 

Setmanal  Compliment  

Ventileu adequadament per tal 
d’evitar la concentració excessiva 
de COV, i feu servir els mitjans de 
protecció adequats (mascaretes) en 
cas que no disposeu de ventilació 
suficient 

Setmanal  Compliment  

Eviteu les pintures i els vernissos 
amb un alt contingut en 
dissolvents orgànics i metalls 
pesants (crom, plom, cadmi, etc.). 
Es recomana l’ús de productes de 
base aquosa 

Setmanal  Compliment  

Eviteu aerosols amb CFC Tapeu 
els productes un cop acabeu 
d’utilitzar-los per tal d’evitar 
evaporacions 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu preferiblement 
combustible bio o gasolina sense 
plom 

Setmanal  Compliment  
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Les restes de pintura, vernissos i 
altres productes tòxics mai no 
s’han d’abocar en el desguàs o en 
sanitaris 

Setmanal  Compliment  

Eviteu que les restes del decapatge 
de superfícies arribin a l’aigua 
(aspireu escombreu abans de 
netejar amb aigua) 

Setmanal  Compliment  

Feu una gestió correcta de les 
aigües de neteja de galledes, pots i 
altres mitjans auxiliars (rodets, 
brotxes, etc.) tot emmagatzemant-
les provisionalment per reutilitzar-
les en la neteja d’altres elements. 

Setmanal  Compliment  

Abans d’introduir-les en la xarxa 
de sanejament, feu servir mitjans 
de decantació o depuració 

Setmanal  Compliment  

Useu detergents biodegradables, 
sense fosfat ni clor, en la neteja 
d’utensilis i equip del personal 

Setmanal  Compliment  

Eviteu l’abocament al terra de les 
aigües de neteja de pots i eines 

Setmanal  Compliment  

Feu en taller les operacions de 
manteniment de la flota de 
vehicles i maquinària, i, en cas 
contrari, impermeabilitzeu la 
superfície de treball (amb plàstics, 
lones, etc.) per impedir la 
contaminació del sòl 

Setmanal  Compliment  

Emmagatzemeu els materials 
perillosos, especialment els fluids, 
sobre cubetes o superfícies 
impermeabilitzades 

Setmanal  Compliment  

Tapeu els contenidors de residus 
perillosos, especialment els 
líquids, per tal d’evitar 
abocaments al terra 

Setmanal  Compliment  

Tanqueu el pas de l’aigua 
immediatament després d’usar-la 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu mànegues amb clau de 
pas  l’entrada i a la sortida per 
facilitar-ne el tancament i reduir 
les pèrdues degoteigs 

Setmanal  Compliment  

Reutilitzeu, sempre que sigui 
possible, l’aigua de neteja 
emmagatzemant- la en recipients 
que facilitin la decantació dels 
pigments al fons 

Setmanal  Compliment  

Aprofiteu tant com pugueu l’aigua 
utilitzada per netejar les eines I 
l’equip d’obra 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu preferentment pintures, 
vernissos, etc., avalats amb alguna 
mena d’ que garanteixi un millor 
comportament ambiental 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu materials que disposin 
del segell de conformitat CE 

Setmanal  Compliment  

Una compra correcta, és a dir, 
ajustada als amidaments (revisats 
atenent l’experiència) i sense 
excedents, és la millor opció per 
optimitzar la quantitat de material 
que arriba a l’obra i evitar que 
s’acabin convertint en residu com 
a conseqüència del «no ús» o de 
«magatzems» saturats 

Setmanal  Compliment  

No prepareu més pintura de la 
necessària 

Setmanal  Compliment  

Disposeu del material precís a la 
zona de treball sense destorbar 
altres oficis per tal d’evitar la 
generació innecessària de residus 
i, per tant, el subministrament de 

Setmanal  Compliment  
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nou material 

Es recomana l’ús de pintures en 
pols, pintures de sílice o de calç, 
pintura plàstica, de làtex o les 
pintures vegetals 

Setmanal  Compliment  

Netegeu, immediatament després 
d’utilitzar-los, les brotxes, els 
pinzells, els rodets, les espàtules i 
la resta d’estris amb l’objectiu de 
allargar-ne la vida útil 

Setmanal  Compliment  

Protegiu les superfícies que no 
s’han de pintar o tractar amb la 
finalitat de no deteriorar-les o 
embrutar-les 

Setmanal  Compliment  

Feu servir pintures d’alt rendiment Setmanal  Compliment  
Compreu procurant evitar 
embolcalls innecessaris 

Setmanal  Compliment  

Feu un bon ús dels materials i 
eviteu, tant com sigui possible, la 
caducitat dels productes i que es 
converteixin en residus 
(reutilització in situ o en altres 
obres) 

Setmanal  Compliment  

Reviseu que, en finalitzar la 
jornada, els envasos estiguin tapats 
i protegits 

Setmanal  Compliment  

Conserveu i manteniu els mitjans 
auxiliars en perfecte estat, i feu-ne 
revisions periòdiques 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu equips de regeneració I 
reciclatge de dissolvents 

Setmanal  Compliment  

Feu servir pistoles HVLP (de 
polvorització a alt volum i baixa 
pressió), que redueixen el consum 
de pintura 

Setmanal  Compliment  

Disposeu de la il·luminació 
necessària  

Setmanal  Compliment  

Deixeu que transcorri el temps 
d’assecatge indicat pel fabricant I 
no feu servir procediments 
artificials d’assecatge 

Setmanal  Compliment  

Tingueu els equips de poliment en 
funcionament només el temps 
imprescindible 

Setmanal  Compliment  

Utilitzeu maquinària de baix 
consum 

Setmanal  Compliment  

 
 
I-08c Estudi de practiques mediambientals en fase d’execució: 

Subsistema D`INSTAL·LACIONS: 
Paràmetre Lot 1 

(Sign i Data) 
Lot 2 
(Sign i Data) 

Lot 3 
(Sign i Data) 

Lot n: 
(Sign i Data) 

Preveieu un lloc a l’obra per 
emmagatzemar i aplegar els 
materials, i així poder garantir-ne la 
conservació fins al moment de 
l’aplicació i evitar-ne així el 
deteriorament. En cas que no es 
disposi d’espai suficient, 
planifiqueu l’arribada de material 
segons les necessitats d’execució 
de l’obra 

    

Disposeu de sistemes adequats per 
carregar els carretons o palets de la 
manera adequada a fi de garantir el 
bon manteniment de les peces 
mentre es traslladen 

    

Disposeu d’una central de tall per 
evitar la dispersió de residus I 
aprofitar, sempre que sigui viable, 
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les restes de rajoles, pedra natural, 
rajoles de València, etc. 

Feu els talls i les perforacions en 
les rajoles amb la maquinària 
específica 

    

Prepareu la quantitat de pasta 
segons la superfície a revestir i el 
temps d’adormiment per tal 
d’evitar sobrants innecessaris 

    

Dipositeu les restes pètries (runa 
neta) en el contenidor de residus 
petris per tal de facilitar-ne el 
reciclatge posterior 

    

Adeqüeu les serres o els discs de 
tall al material que s’ha de tallar  

    

Compreu materials al l’engròs amb 
envasos d’una mida que permeti 
reduir la producció de residus 
d’embolcalls 

    

Doneu preferència a aquells 
proveïdors que envasen els seus 
productes amb sistemes 
d’embalatge que tendeixen a  
minimitzar els residus 

    

Doneu preferència als proveïdors 
que elaboren els envasos dels seus 
productes amb materials reciclats, 
biodegradables o que es poden 
retornar per ser reutilitzats 

    

Reutilitzeu les lones i altres 
materials de protecció, les bastides, 
etc. 

    

Respecteu el tipus de separació 
selectiva previst per a l’obra en 
curs, I ubiqueu cada residu en el 
contenidor que li correspongui 
atenent les senyalitzacions 
d’admissió de cada un 

    

Retorneu els palets al 
subministrador perquè es reutilitzin 

    

Potencieu el reciclatge dels sacs de 
paper i de plàstic evitant que entrin 
en contacte amb altres materials; 
classifiqueu-los convenientment I 
consulteu als proveïdors sobre si 
n’ofereixen algun tipus de gestió 
específica 

    

L’ús de compactadores redueix 
considerablement el volum dels 
sacs de ciment, guix, calç, etc., així 
com el film plàstic de paletitzar 

    

Emmagatzemeu els materials 
perillosos atenent les indicacions 
del fabricant en les fitxes de 
seguretat (control d’apilaments, 
incompatibilitat amb altres 
materials, etc.) 

    

Tapeu els productes líquids un cop 
acabeu d’utilitzar-los per tal 
d’evitar-ne l’evaporació i els 
abocaments deguts a bolcades 
accidentals 

    

Apliqueu els tractaments adequats a 
cada tipus de suport i eviteu fer-ho 
amb tractaments químics o 
productes perillosos tant com sigui 
possible 

    

A l’obra cal que hi hagi una zona 
específica (que estigui protegida de 
la pluja, impermeabilitzada, etc.) 
per emmagatzemar els residus i 
envasos considerats perillosos, i en 
la qual s’han de col·locar diferents 

    



Sistema Integral De Gestió De Qualitat, Prevenció De Riscos Laborals I Pràctiques Medi Ambientals 
ANNEXES 

160 

contenidors etiquetats segons el 
tipus de residu perillós que poden 
acceptar 
Emmagatzemeu cada tipus de 
residu perillós atenent les 
indicacions de l’etiqueta que 
l’acompanya (respecteu els símbols 
de perillositat) 

    

Revestiments discontinus     

Preveieu un lloc a l’obra per 
emmagatzemar i aplegar els 
materials, i així poder garantir-ne la 
conservació fins al moment de 
l’aplicació i evitar-ne així el 
deteriorament. En cas que no es 
disposi d’espai suficient, 
planifiqueu l’arribada de material 
segons les necessitats d’execució 
de l’obra 

    

Disposeu de sistemes adequats per 
carregar els carretons o palets de la 
manera adequada a fi de garantir el 
bon manteniment de les peces 
mentre es traslladen 

    

Disposeu d’una central de tall per 
evitar la dispersió de residus I 
aprofitar, sempre que sigui viable, 
les restes de rajoles, pedra natural, 
rajoles de València, etc. 

    

Feu els talls i les perforacions en 
les rajoles amb la maquinària 
específica 

    

Prepareu la quantitat de pasta 
segons la superfície a revestir i el 
temps d’adormiment per tal 
d’evitar sobrants innecessaris 

    

Dipositeu les restes pètries (runa 
neta) en el contenidor de residus 
petris per tal de facilitar-ne el 
reciclatge posterior 

    

Adeqüeu les serres o els discs de 
tall al material que s’ha de tallar  

    

Compreu materials al l’engròs amb 
envasos d’una mida que permeti 
reduir la producció de residus 
d’embolcalls 

    

Doneu preferència a aquells 
proveïdors que envasen els seus 
productes amb sistemes 
d’embalatge que tendeixen a  
minimitzar els residus 

    

Doneu preferència als proveïdors 
que elaboren els envasos dels seus 
productes amb materials reciclats, 
biodegradables o que es poden 
retornar per ser reutilitzats 

    

Reutilitzeu les lones i altres 
materials de protecció, les bastides, 
etc. 

    

Netegeu els estris de treball 
immediatament després de fer-los 
servir 

    

Respecteu el tipus de separació 
selectiva previst per a l’obra en 
curs, I ubiqueu cada residu en el 
contenidor que li correspongui 
atenent les senyalitzacions 
d’admissió de cada un 

    

Retorneu els palets al 
subministrador perquè es reutilitzin 

    

Potencieu el reciclatge dels sacs de 
paper i de plàstic evitant que entrin 
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en contacte amb altres materials; 
classifiqueu-los convenientment I 
consulteu als proveïdors sobre si 
n’ofereixen algun tipus de gestió 
específica 
L’ús de compactadores redueix 
considerablement el volum dels 
sacs de ciment, guix, calç, etc., així 
com el film plàstic de paletitzar 

    

Emmagatzemeu els materials 
perillosos atenent les indicacions 
del fabricant en les fitxes de 
seguretat (control d’apilaments, 
incompatibilitat amb altres 
materials, etc.) 

    

Tapeu els productes líquids un cop 
acabeu d’utilitzar-los per tal 
d’evitar-ne l’evaporació i els 
abocaments deguts a bolcades 
accidentals 

    

Apliqueu els tractaments adequats a 
cada tipus de suport i eviteu fer-ho 
amb tractaments químics o 
productes perillosos tant com sigui 
possible 

    

A l’obra cal que hi hagi una zona 
específica (que estigui protegida de 
la pluja, impermeabilitzada, etc.) 
per emmagatzemar els residus i 
envasos considerats perillosos, i en 
la qual s’han de col·locar diferents 
contenidors etiquetats segons el 
tipus de residu perillós que poden 
acceptar 

    

Emmagatzemeu cada tipus de 
residu perillós atenent les 
indicacions de l’etiqueta que 
l’acompanya (respecteu els símbols 
de perillositat) 

    

Eviteu la barreja d’envasos de 
residus perillosos incompatibles 
entre ells 

    

Tapeu els contenidors per tal 
d’evitar l’emissió de gasos i la 
generació d’olors 

    

Respecteu el temps límit 
d’emmagatzemament Respecteu els 
horaris de treball establerts pel 
municipi en què es troba l’obra 

    

Desconnecteu els aparells quan no 
s’utilitzin 

    

Regueu periòdicament les zones de 
pas de vehicles, sempre que no 
estiguin pavimentades, tot posant 
una atenció especial en els punts 
d’accés a les obres situades en 
entorn urbà 

    

Protegiu amb lones els materials I 
residus aplegats susceptibles de 
generar pols 

    

Sempre que sigui possible, 
humitegeu les superfícies a tractar 
si es preveu que es generi pols (no 
s’ha d’oblidar que la inhalació de 
partícules de ciment pot derivar en 
malalties pulmonars) En cas 
contrari, preneu les mesures de 
protecció adequades 

    

Disposeu, sempre que sigui 
possible, d’una zona a l’obra 
destinada a tallar  peces per tal 
d’evitar la dispersions de pols i de 
residus 
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Eviteu fer operacions que generin 
pols a prop dels paraments ja 
realitzats 

    

Incorporeu sistemes d’aspiració 
que eliminin la pols en les 
màquines de tall i ventileu 
correctament els espais de treball 
durant les operacions de raspallada, 
etc. 

    

Prioritzeu l’aspiració de pols del 
terra davant de l’escombrada  

    

En cas d’evacuació vertical de 
runa, utilitzeu tubs amb connexions 
estanques entre ells i col·loqueu 
una lona de protecció en el 
contenidor per evitar la projecció 
de pols 

    

Utilitzeu combustible bio o 
gasolina sense plom 

    

Les restes de ciment, guix, morter, 
etc., mai no s’han d’abocar en 
sanitaris ni en les canalitzacions de 
desguàs 

    

Aspireu o escombreu abans de 
netejar amb aigua per tal de reduir 
la quantitat de partícules de tall que 
posteriorment seran arrossegades 
durant les tasques de fregada 

    

Eviteu l’abocament en la xarxa de 
sanejament dels fluids originats 
Durant les tasques de poliment 
(terratzo, etc.) 

    

Feu una gestió correcta de les 
aigües de neteja de galledes, 
cabassos, pasteres i altres mitjans 
auxiliars tot emmagatzemant-les 
provisionalment per reutilitzar-les 
en la neteja d’altres elements. Els 
recipients han de facilitar la 
decantació al fons de les partícules 
de guix i calç 

    

Useu detergents biodegradables, 
sense fosfat ni clor, en la neteja 
d’utensilis i de l’equip del personal 

    

Feu servir detergents neutres per a 
la neteja fi nal de les superfícies 
extractar. En tot cas, seguiu sempre 
les recomanacions del fabricant 
subministrador del material 

    

Feu, sempre que sigui possible, el 
tall de guies i peces d’ancoratge en 
taller 

    

Centralitzeu, sempre que sigui 
possible i hi hagi prou espai a 
l’obra, les operacions de tall en una 
zona específic ca per tal d’evitar la 
dispersions de partícules per tota 
l’obra 

    

Eviteu l’abocament al terra de les 
aigües de neteja i dels fluids 
originats durant les tasques de 
poliment  

    

Emmagatzemeu els materials 
perillosos, especialment els 
combustibles, els dissolvents i 
altres líquids, sobrecobertes o 
superfícies impermeabilitzants que 
permetin recuperar possibles 
abocaments accidentals i evitar la 
contaminació del sòl o la xarxa de 
clavegueram 

    

Feu en taller les operacions de 
manteniment de la flota de vehicles 
i maquinària; en cas contrari, 
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impermeabilitzeu la superfície de 
treball (amb plàstics, lones, etc.) 
per impedir la contaminació del sòl 
el pas de l’aigua immediatament 
després d’usar-la 
Controleu que la quantitat d’aigua 
utilitzada en les dosificacions dels 
morters, guixos, etc., sigui 
l’adequada a les necessitats 

    

Sempre que es disposi d’espai 
suficient a l’obra, minimitzeu el 
consum d’aigua reutilitzant-ne la de 
mullada de les peces ceràmiques 
per a les tasques de neteja 
Conserveu i manteniu els mitjans 
auxiliars en perfecte estat, i feu-ne 
revisions periòdiques 

    

Feu servir la maquinària adequada 
a cada operació (seleccioneu el disc 
de serra o les màquines 
perforadores adequades a cada 
tipus de peça i operació; 
seleccioneu el tipus de pedra de 
poliment segons el tipus de 
paviment)Netegeu i manteniu en 
bon estat les eines i els estris propis 
de l’ofici  

    

Utilitzeu preferentment materials 
avalats amb alguna mena d’ que 
garanteixi un millor comportament 
ambiental 

    

Utilitzeu materials reciclats o que 
incorporin material reciclat en la 
seva composició 

    

Utilitzeu materials que disposin de 
segell de conformitat CE 

    

Una compra correcta, és a dir, 
ajustada als amidaments (revisats 
atenent l’experiència) i sense 
excedents, és la millor opció per 
optimitzar la quantitat de material 
que arriba a l’obra i evitar que 
s’acabin convertint en residu com a 
conseqüència del «no ús» o de 
«magatzems» saturats 

    

Compreu materials d’origen local, 
extrets o fabricats en zones 
properes a l’obra (rajoles, rajoles de 
València, aplacats, etc.) 

    

Disposeu del material necessari a la 
zona de treball sense destorbar 
altres oficis per evitar la generació 
innecessària de residus i, per tant, 
el subministrament de nou material 

    

Protegiu de la pluja i de la humitat 
els elements metàl·lics per evitar-
ne la corrosió i malformacions 
irrecuperables 

    

Protegiu de la intempèrie els 
materials (sobretot aquells que 
estiguin en sacs de paper) per evitar 
que els agents atmosfèrics (el sol, 
la pluja i la humitat) els facin 
malbé 

    

Utilitzeu morters amb un contingut 
baix d’additius 

    

Feu un bon ús dels materials i 
eviteu que es converteixin en 
residus: fomenteu la reutilització i 
el reciclatge i intenteu limitar 
l’hàbit d’«usar I llençar», cada 
vegada més habitual 
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Prepareu les quantitats necessàries 
de material (morter, etc.) segons la 
feina a realitzar en cada moment 
(tingueu en compte el temps 
d’adormiment, etc.) 

    

Verifiqueu que la consistència del 
morter és l’adequada, així com les 
dosificacions de ciment i ciment-
cola utilitzades 

    

Feu un bon replanteig de les 
Superficies a revestir, tot adequant-
vos a la modulació de les peces 
utilitzades, per tal de minimitzar els 
residus 

    

Realitzeu les feines de tall amb 
precisions per tal d’afavorir l’ús de 
les dues parts de la peça 

    

Protegiu els materials col·locats en 
la fase d’acabat amb elements que 
es puguin reciclar o reutilitzar 

    

Disposeu d’un o més contenidors 
de petites dimensions distribuïts per 
les zones de treball per 
emmagatzemar-hi els ancoratges, 
separadors, etc., amb vista a 
minimitzar possible pèrdues i 
deteriorament 

    

Aprofiteu la llum natural i eviteu la 
il·luminació artificial innecessària 

    

Deixeu que transcorri el temps 
necessari d’assecatge dels materials 
i superfícies tractats. No feu server 
mitjans artificials d’assecatge 
 

    

Tingueu els equips de tall en 
funcionament només el temps 
imprescindible 

    

Utilitzeu vehicles i maquinària de 
baix consum 

    

Revestiments continus     

Preveieu un lloc a l’obra per 
emmagatzemar i aplegar els 
materials, i així poder garantir-ne la 
conservació fins al moment de 
l’aplicació. En cas que no es 
disposi d’espai suficient, 
planifiqueu l’arribada de material 
segons les necessitats d’execució 
de l’obra 

 

    

Prepareu la quantitat de pasta 
segons la superfície a cobrir i el 
temps d’adormiment per tal 
d’evitar sobrants innecessaris 

    

Feu, sempre que sigui possible, els 
motlles d’escaiola en taller 

    

Els materials derivats del guix 
redueixen les opcions de reciclatge 
del residu petri: eviteu la barreja 
amb la runa pètria neta per tal de 
garantir la qualitat del producte 
final en cas d’optar pel reciclatge 

    

Dipositeu les restes pètries (runa 
neta) en el contenidor corresponent 
tot respectant les senyalitzacions 

    

Reutilitzeu els elements de fusta 
tantes vegades com sigui possible, 
tot respectant sempre les exigències 
de qualitat 

    

Compreu procurant evitar 
embolcalls innecessaris 
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Compreu materials al l’engròs amb 
envasos d’una mida que permeti 
reduir la producció de residus 
d’embalatges 

    

Doneu preferència a aquells 
proveïdors que envasen els seus 
productes amb sistemes 
d’embalatge que tendeixen a 
minimitzar els residus 

    

Doneu preferència als proveïdors 
que elaboren els envasos amb 
materials reciclats, biodegradables 
o que es poden retornar per ser 
reutilitzats 

    

Reutilitzeu les lones i altres 
materials de protecció, les bastides, 
etc. 

    

Netegeu els estris de treball 
immediatament després de fer-los 
server 

    

Respecteu el tipus de separació 
selectiva previst per a l’obra en 
curs, I ubiqueu cada residu en el 
contenidor que li correspongui 
atenent les senyalitzacions 
d’admissió de cada un 

    

Retorneu els palets al 
subministrador 

    

Potencieu el reciclatge dels sacs de 
paper i de plàstic evitant que entrin 
en contacte amb altres materials; 
classifiqueu-los convenientment I 
consulteu als proveïdors sobre si 
n’ofereixen algun tipus de gestió 
específica 

    

L’ús de compactadores redueix 
considerablement el volum dels 
sacs de ciment, guix, calç, etc., així 
com el film plàstic de paletitzar 

    

Emmagatzemeu els materials 
perillosos atenent les indicacions 
del fabricant en les fitxes de 
seguretat (control d’apilaments, 
incompatibilitat amb altres 
materials, etc.) 

    

Tapeu els productes líquids un cop 
acabeu d’utilitzar-los per tal 
d’evitar-ne l’evaporació i els 
abocaments deguts a bolcades 
accidentals 

    

Apliqueu els tractaments adequats a 
cada tipus de suport i eviteu fer-ho 
amb tractaments químics o 
productes  perillosos tant com sigui 
possible 

    

A l’obra cal que hi hagi una zona 
específic ca (que estigui protegida 
de la pluja, impermeabilitzada, etc.) 
per emmagatzemar els residus i 
envasos considerats perillosos, i en 
la qual s’han de col·locar diferents 
contenidors etiquetats segons el 
tipus de residu perillós que poden 
acceptar 

    

Emmagatzemeu cada tipus de 
residu perillós atenent les 
indicacions de l’etiqueta que 
l’acompanya (respecteu els símbols 
de perillositat) 

    

Eviteu la barreja d’envasos de 
residus perillosos incompatibles 
entre ells 

    

Tapeu els contenidors per tal 
d’evitar l’emissió de gasos i la 
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generació d’olors 

Respecteu els horaris de treball 
establerts pel municipi en què es 
troba l’obra 

    

Desconnecteu els aparells quan no 
s’utilitzin 

    

Protegiu amb lones els materials I 
residus aplegats susceptibles de 
generar pols 

    

Sempre que sigui possible, 
humitegeu les superfícies a tractar 
si es preveu que es generi pols (no 
s’ha d’oblidar que la inhalació de 
partícules de ciment, guix, etc., pot 
derivar en malalties pulmonars) i 
preneu les mesures de protecció 
adequades (ús de mascaretes, etc.) 

    

Eviteu fer operacions que generin 
pols a prop dels paraments ja 
realitzats 

    

Incorporeu sistemes d’aspiració 
que eliminin la pols en les 
fregadores 

    

Prioritzeu l’aspiració de pols del 
terra davant de l’escombrada en les 
tasques de neteja 

    

Les restes de guixos, morters, etc., 
mai no s’han d’abocar en sanitaris 
ni en les canalitzacions de desguàs 

    

Aspireu o escombreu abans de 
netejar amb aigua per tal de reduir 
la quantitat de partícules de 
poliment, etc., que posteriorment 
seran arrossegades durant les 
tasques de fregada 

    

Elimineu dels recipients les restes 
de morter i d’altres pastes abans de 
netejar-los 

    

Feu una gestió correcta de les 
aigües de neteja de galledes, 
cabassos, pasteres i altres mitjans 
auxiliars tot emmagatzemant-les 
provisionalment per reutilitzar-les 
en la neteja d’altres elements. Els 
recipients han de facilitar la 
decantació al fons de les partícules 
de guix i calç 

    

Useu detergents biodegradables, 
sense fosfat ni clor, per a la neteja 
d’utensilis i equip del personal 
(botes, guants, etc.) 

    

Emmagatzemeu els materials 
perillosos, especialment els 
combustibles, els dissolvents i 
altres líquids, sobre cubetes o 
superfícies impermeabilitzants que 
permetin recuperar possibles 
abocaments accidentals i evitar la 
contaminació del sòl o la xarxa de 
clavegueram 

    

Realitzeu en taller les operacions 
de manteniment de la flota de 
vehicles i maquinària. En cas 
contrari, impermeabilitzeu la 
superfície de treball (amb plàstics, 
lones, etc.) per impedir la 
contaminació del sòl 

    

Utilitzeu mànegues amb clau de 
pas a l’entrada i a la sortida per 
facilitar-ne el tancament i reduir les 
pèrdues degoteigs 
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Controleu que la quantitat d’aigua 
utilitzada en les dosificacions dels 
morters, guixos i escaioles sigui 
l’adequada a les necessitats 

    

Reutilitzeu, sempre que sigui 
possible, l’aigua de neteja 

    

Aprofiteu al màxim l’aigua. 
L’objectiu no és escatimar, sinó 
promoure un consum responsable 
d’aquest recurs 

    

Utilitzeu preferentment materials 
avalats amb alguna mena d’ que 
garanteixi un millor comportament 
ambiental 

    

Utilitzeu materials reciclats o que 
incorporin material reciclat en la 
seva composició 

    

Utilitzeu materials que disposin de 
segell de conformitat CE 

    

Una compra correcta, és a dir, 
ajustada als amidaments (revisats 
atenent l’experiència) i sense 
excedents, és la millor opció per 
optimitzar la quantitat de material 
que arriba a l’obra i evitar que 
s’acabin convertint en residu com a 
conseqüència del «no ús» o de 
«magatzems» saturats 

    

Compreu materials d’origen local, 
extrets o fabricats en zones 
properes a l’obra (guixos, marbres, 
etc.) 

    

Disposeu del material necessari a la 
zona de treball sense destorbar 
altres oficis per evitar la generació 
innecessària de residus i, per tant, 
el subministrament de nou material 

    

Protegiu de la intempèrie els 
materials (sobretot aquells que 
estiguin en sacs de paper) i eviteu 
que els agents atmosfèrics (el sol, 
la pluja i la humitat) els facin 
malbé 

    

Protegiu de la pluja i de la humitat 
els elements i utensilis metàl·lics 
per evitar-ne la corrosió i 
malformacions irrecuperables 

    

A l’obra cal que hi hagi una zona 
específic ca per emmagatzemar els 
residus i envasos considerats 
perillosos, i en la qual s’han de 
col·locar diferents contenidors 
etiquetats segons el tipus de residu 
perillós que poden acceptar (vegeu 
els símbols de perillositat) 

    

Emmagatzemeu cada tipus de 
residu perillós atenent les 
indicacions de l’etiqueta que 
l’acompanya 

    

Eviteu la barreja d’envasos de 
residus perillosos incompatibles 
entre ells 

    

Tapeu els contenidors de residus 
perillosos després de dipositar-hi 
els residus 

    

Renteu les pistoles en màquines 
rentadores que permetin la 
recuperació de dissolvent 

    

Recicleu els dissolvents per mitjà 
de destil·ladors o d’empreses que 
proporcionen aquest servei 

    

Gestioneu els residus perillosos 
amb un gestor autoritzat i 
respecteu el temps límit 
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d’emmagatzemament 

Feu els canvis d’oli i combustible 
en taller o, si això no és possible, 
feu-ho sobre superfícies 
impermeables I gestioneu 
correctament els residus generats 

    

Respecteu els horaris de treball 
establerts pel municipi en què es 
troba l’obra per al funcionament 
de la maquinària 

    

Ventileu adequadament els espais 
de treball 

    

Pinteu les peces, sempre que sigui 
possible, al taller 

    

Eviteu l’ús de materials que 
contenen clor i de productes 
fabricats amb dissolvents orgànics 
que puguin emetre COV 
perjudicials per a la salut 

    

Substituïu la pistola per altres 
sistemes de pintada (brotxes, 
pinzells, rodets) que generin 
menys emissions. 

    

En cas que sigui necessari l’ús de 
pistoles, feu-ne servir les que 
generin menys emissions de COV 

    

Utilitzeu fregadores amb sistema 
de captació de la pols 

    

Eviteu fer operacions que generin 
pols a prop dels paraments acabats 
de pintar 

    

Ventileu adequadament per tal 
d’evitar la concentració excessiva 
de COV, i feu servir els mitjans de 
protecció adequats (mascaretes) en 
cas que no disposeu de ventilació 
suficient 

    

Eviteu les pintures i els vernissos 
amb un alt contingut en 
dissolvents orgànics i metalls 
pesants (crom, plom, cadmi, etc.). 
Es recomana l’ús de productes de 
base aquosa 

    

Eviteu aerosols amb CFC Tapeu 
els productes un cop acabeu 
d’utilitzar-los per tal d’evitar 
evaporacions 

    

Utilitzeu preferiblement 
combustible bio o gasolina sense 
plom 

    

Les restes de pintura, vernissos i 
altres productes tòxics mai no 
s’han d’abocar en el desguàs o en 
sanitaris 

    

Eviteu que les restes del decapatge 
de superfícies arribin a l’aigua 
(aspireu escombreu abans de 
netejar amb aigua) 

    

Feu una gestió correcta de les 
aigües de neteja de galledes, pots i 
altres mitjans auxiliars (rodets, 
brotxes, etc.) tot emmagatzemant-
les provisionalment per reutilitzar-
les en la neteja d’altres elements. 

    

Abans d’introduir-les en la xarxa 
de sanejament, feu servir mitjans 
de decantació o depuració 

    

Useu detergents biodegradables, 
sense fosfat ni clor, en la neteja 
d’utensilis i equip del personal 
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Eviteu l’abocament al terra de les 
aigües de neteja de pots i eines 

    

Feu en taller les operacions de 
manteniment de la flota de 
vehicles i maquinària, i, en cas 
contrari, impermeabilitzeu la 
superfície de treball (amb plàstics, 
lones, etc.) per impedir la 
contaminació del sòl 

    

Emmagatzemeu els materials 
perillosos, especialment els fluids, 
sobre cubetes o superfícies 
impermeabilitzades 

    

Tapeu els contenidors de residus 
perillosos, especialment els 
líquids, per tal d’evitar 
abocaments al terra 

    

Tanqueu el pas de l’aigua 
immediatament després d’usar-la 

    

Utilitzeu mànegues amb clau de 
pas  l’entrada i a la sortida per 
facilitar-ne el tancament i reduir 
les pèrdues degoteigs 

    

Reutilitzeu, sempre que sigui 
possible, l’aigua de neteja 
emmagatzemant- la en recipients 
que facilitin la decantació dels 
pigments al fons 

    

Aprofiteu tant com pugueu l’aigua 
utilitzada per netejar les eines I 
l’equip d’obra 

    

Utilitzeu preferentment pintures, 
vernissos, etc., avalats amb alguna 
mena d’ que garanteixi un millor 
comportament ambiental 

    

Utilitzeu materials que disposin 
del segell de conformitat CE 

    

Una compra correcta, és a dir, 
ajustada als amidaments (revisats 
atenent l’experiència) i sense 
excedents, és la millor opció per 
optimitzar la quantitat de material 
que arriba a l’obra i evitar que 
s’acabin convertint en residu com 
a conseqüència del «no ús» o de 
«magatzems» saturats 

    

No prepareu més pintura de la 
necessària 

    

Disposeu del material precís a la 
zona de treball sense destorbar 
altres Oficis per tal d’evitar la 
generació innecessària de residus 
i, per tant, el subministrament de 
nou material 

    

Es recomana l’ús de pintures en 
pols, pintures de sílice o de calç, 
pintura plàstica, de làtex o les 
pintures vegetals 

    

Netegeu, immediatament després 
d’utilitzar-los, les brotxes, els 
pinzells, els rodets, les espàtules i 
la resta d’estris amb l’objectiu de 
allargar-ne la vida útil 

    

Protegiu les superfícies que no 
s’han de pintar o tractar amb la 
finalitat de no deteriorar-les o 
embrutar-les 

    

Feu servir pintures d’alt rendiment     

Compreu procurant evitar 
embolcalls innecessaris 
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Feu un bon ús dels materials i 
eviteu, tant com sigui possible, la 
caducitat dels productes i que es 
converteixin en residus 
(reutilització in situ o en altres 
obres) 

    

Reviseu que, en finalitzar la 
jornada, els envasos estiguin tapats 
i protegits 

    

Conserveu i manteniu els mitjans 
auxiliars en perfecte estat, i feu-ne 
revisions periòdiques 

    

Utilitzeu equips de regeneració I 
reciclatge de dissolvents 

    

Feu servir pistoles HVLP (de 
polvorització a alt volum i baixa 
pressió), que redueixen el consum 
de pintura 

    

Disposeu de la il·luminació 
necessària  

    

Deixeu que transcorri el temps 
d’assecatge indicat pel fabricant I 
no feu servir procediments 
artificials d’assecatge 

    

Tingueu els equips de poliment en 
funcionament només el temps 
imprescindible 

    

Utilitzeu maquinària de baix 
consum 

    

Preveieu un lloc a l’obra per 
emmagatzemar i aplegar els 
materials, i així poder garantir-ne la 
conservació fins al moment de 
l’aplicació i evitar-ne així el 
deteriorament. En cas que no es 
disposi d’espai suficient, 
planifiqueu l’arribada de material 
segons les necessitats d’execució 
de l’obra 

    

Disposeu de sistemes adequats per 
carregar els carretons o palets de la 
manera adequada a fi de garantir el 
bon manteniment de les peces 
mentre es traslladen 

    

Disposeu d’una central de tall per 
evitar la dispersió de residus I 
aprofitar, sempre que sigui viable, 
les restes de rajoles, pedra natural, 
rajoles de València, etc. 

    

Feu els talls i les perforacions en 
les rajoles amb la maquinària 
específica 

    

Prepareu la quantitat de pasta 
segons la superfície a revestir i el 
temps d’adormiment per tal 
d’evitar sobrants innecessaris 

    

Dipositeu les restes pètries (runa 
neta) en el contenidor de residus 
petris per tal de facilitar-ne el 
reciclatge posterior 

    

Adeqüeu les serres o els discs de 
tall al material que s’ha de tallar  

    

Compreu materials al l’engròs amb 
envasos d’una mida que permeti 
reduir la producció de residus 
d’embolcalls 

    

Doneu preferència a aquells 
proveïdors que envasen els seus 
productes amb sistemes 
d’embalatge que tendeixen a  
minimitzar els residus 
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Doneu preferència als proveïdors 
que elaboren els envasos dels seus 
productes amb materials reciclats, 
biodegradables o que es poden 
retornar per ser reutilitzats 

    

Reutilitzeu les lones i altres 
materials de protecció, les bastides, 
etc. 

    

Respecteu el tipus de separació 
selectiva previst per a l’obra en 
curs, I ubiqueu cada residu en el 
contenidor que li correspongui 
atenent les senyalitzacions 
d’admissió de cada un 

    

Retorneu els palets al 
subministrador perquè es reutilitzin 

    

Potencieu el reciclatge dels sacs de 
paper i de plàstic evitant que entrin 
en contacte amb altres materials; 
classifiqueu-los convenientment I 
consulteu als proveïdors sobre si 
n’ofereixen algun tipus de gestió 
específica 

    

L’ús de compactadores redueix 
considerablement el volum dels 
sacs de ciment, guix, calç, etc., així 
com el film plàstic de paletitzar 

    

Emmagatzemeu els materials 
perillosos atenent les indicacions 
del fabricant en les fitxes de 
seguretat (control d’apilaments, 
incompatibilitat amb altres 
materials, etc.) 

    

Tapeu els productes líquids un cop 
acabeu d’utilitzar-los per tal 
d’evitar-ne l’evaporació i els 
abocaments deguts a bolcades 
accidentals 

    

Apliqueu els tractaments adequats a 
cada tipus de suport i eviteu fer-ho 
amb tractaments químics o 
productes perillosos tant com sigui 
possible 

    

A l’obra cal que hi hagi una zona 
específica (que estigui protegida de 
la pluja, impermeabilitzada, etc.) 
per emmagatzemar els residus i 
envasos considerats perillosos, i en 
la qual s’han de col·locar diferents 
contenidors etiquetats segons el 
tipus de residu perillós que poden 
acceptar 

    

Emmagatzemeu cada tipus de 
residu perillós atenent les 
indicacions de l’etiqueta que 
l’acompanya (respecteu els símbols 
de perillositat) 

    

Revestiments discontinus     

Preveieu un lloc a l’obra per 
emmagatzemar i aplegar els 
materials, i així poder garantir-ne la 
conservació fins al moment de 
l’aplicació i evitar-ne així el 
deteriorament. En cas que no es 
disposi d’espai suficient, 
planifiqueu l’arribada de material 
segons les necessitats d’execució 
de l’obra 

    

Disposeu de sistemes adequats per 
carregar els carretons o palets de la 
manera adequada a fi de garantir el 
bon manteniment de les peces 
mentre es traslladen 
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Disposeu d’una central de tall per 
evitar la dispersió de residus I 
aprofitar, sempre que sigui viable, 
les restes de rajoles, pedra natural, 
rajoles de València, etc. 

    

Feu els talls i les perforacions en 
les rajoles amb la maquinària 
específica 

    

Prepareu la quantitat de pasta 
segons la superfície a revestir i el 
temps d’adormiment per tal 
d’evitar sobrants innecessaris 

    

Dipositeu les restes pètries (runa 
neta) en el contenidor de residus 
petris per tal de facilitar-ne el 
reciclatge posterior 

    

Adequ ̈eu les serres o els discs de 
tall al material que s’ha de tallar  

    

Compreu materials al l’engròs amb 
envasos d’una mida que permeti 
reduir la producció de residus 
d’embolcalls 

    

Doneu preferència a aquells 
proveïdors que envasen els seus 
productes amb sistemes 
d’embalatge que tendeixen a  
inimitzar els residus 

    

Doneu preferència als proveïdors 
que elaboren els envasos dels seus 
productes amb materials reciclats, 
biodegradables o que es poden 
retornar per ser reutilitzats 

    

Reutilitzeu les lones i altres 
materials de protecció, les bastides, 
etc. 

    

Netegeu els estris de treball 
immediatament després de fer-los 
servir 

    

Respecteu el tipus de separació 
selective previst per a l’obra en 
curs, I ubiqueu cada residu en el 
contenidor que li correspongui 
atenent les senyalitzacions 
d’admissió de cada un 

    

Retorneu els palets al 
subministrador perquè es reutilitzin 

    

Potencieu el reciclatge dels sacs de 
paper i de plàstic evitant que entrin 
en contacte amb altres materials; 
classifi queu-los convenientment I 
consulteu als proveïdors sobre si 
n’ofereixen algun tipus de gestió 
específica 

    

L’ús de compactadores redueix 
considerablement el volum dels 
sacs de ciment, guix, calç, etc., així 
com el film plàstic de paletitzar 

    

Emmagatzemeu els materials 
perillosos atenent les indicacions 
del fabricant en les fi txes de 
seguretat (control d’apilaments, 
incompatibilitat amb altres 
materials, etc.) 

    

Tapeu els productes líquids un cop 
acabeu d’utilitzar-los per tal 
d’evitarne l’evaporació i els 
abocaments deguts a bolcades 
accidentals 

    

Apliqueu els tractaments adequats a 
cada tipus de support i eviteu fer-ho 
amb tractaments químics o 
productes perillosos tant com sigui 
possible 
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A l’obra cal que hi hagi una zona 
específica (que estigui protegida de 
la pluja, impermeabilitzada, etc.) 
per emmagatzemar els residus i 
envasos considerats perillosos, i en 
la qual s’han de col·locar diferents 
contenidors etiquetats segons el 
tipus de residu perillós que poden 
acceptar 

    

Emmagatzemeu cada tipus de 
residu perillós atenent les 
indicacions de l’etiqueta que 
l’acompanya (respecteu els símbols 
de perillositat) 

    

Eviteu la barreja d’envasos de 
residus perillosos incompatibles 
entre ells 

    

Tapeu els contenidors per tal 
d’evitar l’emissió de gasos i la 
generació d’olors 

    

Respecteu el temps limit 
d’emmagatzemamentRespecteu els 
horaris de treball establerts pel 
municipi en què es troba l’obra 

    

Desconnecteu els aparells quan no 
s’utilitzin 

    

Regueu periòdicament les zones de 
pas de vehicles, sempre que no 
estiguin pavimentades, tot posant 
una atenció especial en els punts 
d’accés a les obres situades en 
entorn urbà 

    

Protegiu amb lones els materials I 
residus aplegats susceptibles de 
generar pols 

    

Sempre que sigui possible, 
humitegeu les superfícies a tractar 
si es preveu que es generi pols (no 
s’ha d’oblidar que la inhalació de 
partícules de ciment pot derivar en 
malalties pulmonars) En cas 
contrari, preneu les mesures de 
protecció adequades 

    

Disposeu, sempre que sigui 
possible, d’una zona a l’obra 
destinada a tallar  peces per tal 
d’evitar la dispersion de pols i de 
residus 

    

Eviteu fer operacions que generin 
pols a prop dels paraments ja 
realitzats 

    

Incorporeu sistemes d’aspiració 
que eliminin la pols en les 
màquines de tall i ventileu 
correctament els espais de treball 
durant les operacions de raspallada, 
etc. 

    

Prioritzeu l’aspiració de pols del 
terra davant de l’escombrada  

    

En cas d’evacuació vertical de 
runa, utilitzeu tubs amb connexions 
estanques entre ells i col·loqueu 
una lona de protecció en el 
contenidor per evitar la projecció 
de pols 

    

Utilitzeu combustible biodièsel o 
gasolina sense plom 

    

Les restes de ciment, guix, morter, 
etc., mai no s’han d’abocar en 
sanitaris ni en les canalitzacions de 
desguàs 

    

Aspireu o escombreu abans de 
netejar amb aigua per tal de reduir 
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la quantitat de partícules de tall que 
posteriorment seran arrossegades 
durant les tasques de fregada 
Eviteu l’abocament en la xarxa de 
sanejament dels fluids originats 
Durant les tasques de poliment 
(terratzo, etc.) 

    

Feu una gestió correcta de les 
aigues de neteja de galledes, 
cabassos, pasteres i altres mitjans 
auxiliars tot emmagatzemant-les 
provisionalment per reutilitzar-les 
en la neteja d’altres elements. Els 
recipients han de facilitar la 
decantació al fons de les partícules 
de guix i calç 

    

Useu detergents biodegradables, 
sense fosfat ni clor, en la neteja 
d’utensilis i de l’equip del personal 

    

Feu servir detergents neutres per a 
la neteja fi nal de les superfícies 
atractar. En tot cas, seguiu sempre 
les recomanacions del fabricant 
subministrador del material 

    

Feu, sempre que sigui possible, el 
tall de guies i peces d’ancoratge en 
taller 

    

Centralitzeu, sempre que sigui 
possible i hi hagi prou espai a 
l’obra, les operacions de tall en una 
zona específi ca per tal d’evitar la 
dispersion de partícules per tota 
l’obra 

    

Eviteu l’abocament al terra de les 
aigues de neteja i dels fl uids 
originats durant les tasques de 
poliment  

    

Emmagatzemeu els materials 
perillosos, especialment els 
combustibles, els dissolvents i 
altres líquids, sobrecubetes o 
superfícies impermeabilitzants que 
permetin recuperar possibles 
abocaments accidentals i evitar la 
contaminació del sòl o la xarxa de 
clavegueram 

    

Feu en taller les operacions de 
manteniment de la fl ota de 
vehicles i maquinària; en cas 
contrari, impermeabilitzeu la 
superfície de treball (amb plàstics, 
lones, etc.) per impedir la 
contaminació del sòlTanqueu el pas 
de l’aigua immediatament després 
d’usar-la 

    

Controleu que la quantitat d’aigua 
utilitzada en les dosifi cacions dels 
morters, guixos, etc., sigui 
l’adequada a les necessitats 

    

Sempre que es disposi d’espai 
suficient a l’obra, minimitzeu el 
consum d’aigua reutilitzant-ne la de 
mullada de les peces ceràmiques 
per a les tasques de 
netejaConserveu i manteniu els 
mitjans auxiliars en perfecte estat, i 
feu-ne revisions periòdiques 

    

Feu servir la maquinària adequada 
a cada operació (seleccioneu el disc 
de serra o les màquines 
perforadores adequades a cada 
tipus de peça i operació; 
seleccioneu el tipus de pedra de 
poliment segons el tipus de 
paviment)Netegeu i manteniu en 

    



Sistema Integral De Gestió De Qualitat, Prevenció De Riscos Laborals I Pràctiques Medi Ambientals 
ANNEXES 

175 

bon estat les eines i els estris propis 
de l’ofici  

Utilitzeu preferentment materials 
avalats amb alguna mena 
d’ecoetiqueta que garanteixi un 
millor comportament ambiental 

    

Utilitzeu materials reciclats o que 
incorporin material reciclat en la 
seva composició 

    

Utilitzeu materials que disposin de 
segell de conformitat CE 

    

Una compra correcta, és a dir, 
ajustada als amidaments (revisats 
atenent l’experiència) i sense 
excedents, és la millor opció per 
optimitzar la quantitat de material 
que arriba a l’obra i evitar que 
s’acabin convertint en residu com a 
consequ ̈.ncia del «no ús» o de 
«magatzems» saturats 

    

Compreu materials d’origen local, 
extrets o fabricats en zones 
properes a l’obra (rajoles, rajoles de 
València, aplacats, etc.) 

    

Disposeu del material necessari a la 
zona de treball sense destorbar 
altres ofi cis per evitar la generació 
innecessària de residus i, per tant, 
el subministrament de nou material 

    

Protegiu de la pluja i de la humitat 
els elements metàl·lics per evitar-
ne la corrosió i malformacions 
irrecuperables 

    

Protegiu de la intempèrie els 
materials (sobretot aquells que 
estiguin en sacs de paper) per evitar 
que els agents atmosfèrics (el sol, 
la pluja i la humitat) els facin 
malbé 

    

Utilitzeu morters amb un contingut 
baix d’additius 

    

Feu un bon ús dels materials i 
eviteu que es converteixin en 
residus: fomenteu la reutilització i 
el reciclatge i intenteu limitar 
l’hàbit d’«usar I llençar», cada 
vegada més habitual 

    

Prepareu les quantitats necessaries 
de material (morter, etc.) segons la 
feina a realitzar en cada moment 
(tingueu en compte el temps 
d’adormiment, etc.) 

    

Verifiqueu que la consistència del 
morter és l’adequada, així com les 
dosifi cacions de ciment i ciment-
cola utilitzades 

    

Feu un bon replanteig de les 
superficies a revestir, tot adequant-
vos a la modulació de les peces 
utilitzades, per tal de minimitzar els 
residus 

    

Realitzeu les feines de tall amb 
precision per tal d’afavorir l’ús de 
les dues parts de la peça 

    

Protegiu els materials col·locats en 
la fase d’acabat amb elements que 
es puguin reciclar o reutilitzar 

    

Disposeu d’un o més contenidors 
de petites dimensions distribuïts per 
les zones de treball per 
emmagatzemarhi els ancoratges, 
separadors, etc., amb vista a 
minimitzar possible pèrdues i 
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deteriorament 

Aprofiteu la llum natural i eviteu la 
il·luminació artifi cial innecessària 

    

Deixeu que transcorri el temps 
necessari d’assecatge dels materials 
i superfícies tractats. No feu server 
mitjans artificials d’assecatge 
 

    

Tingueu els equips de tall en 
funcionament només el temps 
imprescindible 

    

Utilitzeu vehicles i maquinària de 
baix consum 

    

Rebestiments continus     

Preveieu un lloc a l’obra per 
emmagatzemar i aplegar els 
materials, i així poder garantir-ne la 
conservació fins al moment de 
l’aplicació. En cas que no es 
disposi d’espai suficient, 
planifiqueu l’arribada de material 
segons les necessitats d’execució 
de l’obra 

 

    

Prepareu la quantitat de pasta 
segons la superfície a cobrir i el 
temps d’adormiment per tal 
d’evitar sobrants innecessaris 

    

Feu, sempre que sigui possible, els 
motlles d’escaiola en taller 

    

Els materials derivats del guix 
redueixen les opcions de reciclatge 
del residu petri: eviteu la barreja 
amb la runa pètria neta per tal de 
garantir la qualitat del producte 
final en cas d’optar pel reciclatge 

    

Dipositeu les restes pètries (runa 
neta) en el contenidor 
correspondent tot respectant les 
senyalitzacions 

    

Reutilizeu els elements de fusta 
tantes vegades com sigui possible, 
tot respectant sempre les exigencies 
de qualitat 

    

Compreu procurant evitar 
embolcalls innecessaris 

    

Compreu materials al l’engròs amb 
envasos d’una mida que permeti 
reduir la producció de residus 
d’embalatges 

    

Doneu preferència a aquells 
proveïdors que envasen els seus 
productes amb sistemes 
d’embalatge que tendeixen a 
minimitzar els residus 

    

Doneu preferència als proveïdors 
que elaboren els envasos amb 
materials reciclats, biodegradables 
o que es poden retornar per ser 
reutilitzats 

    

Reutilitzeu les lones i altres 
materials de protecció, les bastides, 
etc. 

    

Netegeu els estris de treball 
immediatament després de fer-los 
server 

    

Respecteu el tipus de separació 
selective previst per a l’obra en 
curs, I ubiqueu cada residu en el 
contenidor que li correspongui 
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atenent les senyalitzacions 
d’admissió de cada un 

Retorneu els palets al 
subministrador 

    

Potencieu el reciclatge dels sacs de 
paper i de plàstic evitant que entrin 
en contacte amb altres materials; 
classifi queu-los convenientment I 
consulteu als proveïdors sobre si 
n’ofereixen algun tipus de gestió 
específica 

    

L’ús de compactadores redueix 
considerablement el volum dels 
sacs de ciment, guix, calç, etc., així 
com el fi lm plàstic de paletitzar 

    

Emmagatzemeu els materials 
perillosos atenent les indicacions 
del fabricant en les fi txes de 
seguretat (control d’apilaments, 
incompatibilitat amb altres 
materials, etc.) 

    

Tapeu els productes líquids un cop 
acabeu d’utilitzar-los per tal 
d’evitarne l’evaporació i els 
abocaments deguts a bolcades 
accidentals 

    

Apliqueu els tractaments adequats a 
cada tipus de suport i eviteu fer-ho 
amb tractaments químics o 
productes  perillosos tant com sigui 
possible 

    

A l’obra cal que hi hagi una zona 
específi ca (que estigui protegida 
de la pluja, impermeabilitzada, etc.) 
per emmagatzemar els residus i 
envasos considerats perillosos, i en 
la qual s’han de col·locar diferents 
contenidors etiquetats segons el 
tipus de residu perillós que poden 
acceptar 

    

Emmagatzemeu cada tipus de 
residu perillós atenent les 
indicacions de l’etiqueta que 
l’acompanya (respecteu els símbols 
de perillositat) 

    

Eviteu la barreja d’envasos de 
residus perillosos incompatibles 
entre ells 

    

Tapeu els contenidors per tal 
d’evitar l’emissió de gasos i la 
generació d’olors 

    

Respecteu els horaris de treball 
establerts pel municipi en què es 
troba l’obra 

    

Desconnecteu els aparells quan no 
s’utilitzin 

    

Protegiu amb lones els materials I 
residus aplegats susceptibles de 
generar pols 

    

Sempre que sigui possible, 
humitegeu les superfícies a tractar 
si es preveu que es generi pols (no 
s’ha d’oblidar que la inhalació de 
partícules de ciment, guix, etc., pot 
deriver en malalties pulmonars) i 
preneu les mesures de protecció 
adequades (ús de mascaretes, etc.) 

    

Eviteu fer operacions que generin 
pols a prop dels paraments ja 
realitzats 

    

Incorporeu sistemes d’aspiració 
que eliminin la pols en les 
fregadores 
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Prioritzeu l’aspiració de pols del 
terra davant de l’escombrada en les 
tasques de neteja 

    

Les restes de guixos, morters, etc., 
mai no s’han d’abocar en sanitaris 
ni en les canalitzacions de desguàs 

    

Aspireu o escombreu abans de 
netejar amb aigua per tal de reduir 
la quantitat de partícules de 
poliment, etc., que posteriorment 
seran arrossegades durant les 
tasques de fregada 

    

Elimineu dels recipients les restes 
de morter i d’altres pastes abans de 
netejar-los 

    

Feu una gestió correcta de les 
aigues de neteja de galledes, 
cabassos, pasteres i altres mitjans 
auxiliars tot emmagatzemant-les 
provisionalment per reutilitzar-les 
en la neteja d’altres elements. Els 
recipients han de facilitar la 
decantació al fons de les partícules 
de guix i calç 

    

Useu detergents biodegradables, 
sense fosfat ni clor, per a la neteja 
d’utensilis i equip del personal 
(botes, guants, etc.) 

    

Emmagatzemeu els materials 
perillosos, especialment els 
combustibles, els dissolvents i 
altres líquids, sobre cubetes o 
superfícies impermeabilitzants que 
permetin recuperar possibles 
abocaments accidentals i evitar la 
contaminació del sòl o la xarxa de 
clavegueram 

    

Realitzeu en taller les operacions 
de manteniment de la fl ota de 
vehicles i maquinària. En cas 
contrari, impermeabilitzeu la 
superfície de treball (amb plàstics, 
lones, etc.) per impedir la 
contaminació del sòl 

    

Utilitzeu mànegues amb clau de 
pas a l’entrada i a la sortida per 
facilitarne el tancament i reduir les 
pèrdues degoteigs 

    

Controleu que la quantitat d’aigua 
utilitzada en les dosifi cacions dels 
morters, guixos i escaioles sigui 
l’adequada a les necessitats 

    

Reutilitzeu, sempre que sigui 
possible, l’aigua de neteja 

    

Aprofi teu al màxim l’aigua. 
L’objectiu no és escatimar, sinó 
promoure un consum responsable 
d’aquest recurs 

    

Utilitzeu preferentment materials 
avalats amb alguna mena 
d’ecoetiqueta que garanteixi un 
millor comportament ambiental 

    

Utilitzeu materials reciclats o que 
incorporin material reciclat en la 
seva composició 

    

Utilitzeu materials que disposin de 
segell de conformitat CE 

    

Una compra correcta, és a dir, 
ajustada als amidaments (revisats 
atenent l’experiència) i sense 
excedents, és la millor opció per 
optimitzar la quantitat de material 
que arriba a l’obra i evitar que 
s’acabin convertint en residu com a 
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consequ ̈.ncia del «no ús» o de 
«magatzems» saturats 

Compreu materials d’origen local, 
extrets o fabricats en zones 
properes a l’obra (guixos, marbres, 
etc.) 

    

Disposeu del material necessari a la 
zona de treball sense destorbar 
altres ofi cis per evitar la generació 
innecessària de residus i, per tant, 
el subministrament de nou material 

    

Protegiu de la intempèrie els 
materials (sobretot aquells que 
estiguin en sacs de paper) i eviteu 
que els agents atmosfèrics (el sol, 
la pluja i la humitat) els facin 
malbé 

    

Protegiu de la pluja i de la humitat 
els elements i utensilis metàl·lics 
per evitar-ne la corrosió i 
malformacions irrecuperables 

    

A l’obra cal que hi hagi una zona 
específi ca per emmagatzemar els 
residus i envasos considerats 
perillosos, i en la qual s’han de 
col·locar diferents contenidors 
etiquetats segons el tipus de residu 
perillós que poden acceptar (vegeu 
els symbols de perillositat) 

    

Emmagatzemeu cada tipus de 
residu perillós atenent les 
indicacions de l’etiqueta que 
l’acompanya 

    

Eviteu la barreja d’envasos de 
residus perillosos incompatibles 
entre ells 

    

Tapeu els contenidors de residus 
perillosos després de dipositar-hi 
els residus 

    

Renteu les pistoles en màquines 
rentadores que permetin la 
recuperació de dissolvent 

    

Recicleu els dissolvents per mitjà 
de destil·ladors o d’empreses que 
proporcionen aquest servei 

    

Gestioneu els residus perillosos 
amb un gestor autoritzat i 
respecteu el temps límit 
d’emmagatzemament 

    

     

 
 


