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1. Disposicions Generals 

1.1 Disposicions de caràcter general 

1.1.1  Objectiu del Plec de Condicions 

La finalitat d'aquest Plec és la de fixar els criteris de la relació que s'estableix 

entre els agents que intervenen en les obres definides en el present projecte 

i servir de base per a la realització del contracte d'obra entre el Promotor i el 

Contractista. 

1.1.2  Contracte d’Obra 

Es recomana la contractació de l'execució de les obres per unitats d'obra, 

d'acord amb els documents del projecte i en xifres fixes. Amb això, el director 

d'Obra ofereix la documentació necessària per a la realització del contracte 

d'obra. 

1.1.3  Documentació del Contracte d’Obra 

Integren el contracte d'obra els següents documents, atenent al valor de les 

seves especificacions, en el cas de possibles interpretacions, omissions o 

contradiccions: 

Les condicions fixades en el contracte d'obra 

 El present Plec de Condicions 

 La documentació gràfica i escrita del Projecte: plànols generals i de 

detall, memòries, annexos i pressupostos 

En el cas d'interpretació, prevalen les especificacions literals sobre les 

gràfiques i les cotes sobre les mesures a escala preses dels plànols. 

1.1.4  Projecte Arquitectònic 

El Projecte Arquitectònic és el conjunt de documents que defineixen i 

determinen les exigències tècniques, funcionals i estètiques de les obres 

contemplades en l'article 2 de la Llei d'Ordenació de l'Edificació. En ell es 

justificarà tècnicament les solucions proposades d'acord amb les 

especificacions requerides per la normativa tècnica aplicable. 

Quan el projecte es desenvolupi o completi per mitjà de projectes parcials o 

altres documents tècnics sobre tecnologies específiques o instal·lacions de 

l'edifici, es mantindrà entre tots ells la necessària coordinació, sense que es 

produeixi una duplicitat en la documentació ni en els honoraris a percebre 

pels autors dels diferents treballs indicats. 

Els documents complementaris al Projecte seran: 

 Tots els plans o documents d'obra que, al llarg de la mateixa, vagi 

subministrant la Direcció d'Obra com a interpretació, complement o 

precisió. 

 El Llibre d'Ordres i Assistències. 

 El Programa de Control de Qualitat d'Edificació i el seu Llibre de 

Control. 
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 L'Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut en les 

obres. 

 El Pla de Seguretat i Salut en el Treball, elaborat per cada Contractista. 

 Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició. 

 Llicències i altres autoritzacions administratives. 

1.1.5  Reglamentació Urbanística 

L'obra a construir s'ajustarà a totes les limitacions del projecte aprovat pels 

organismes competents, especialment les que es refereixen al volum, altures, 

emplaçament i ocupació del solar, així com a totes les condicions de reforma 

del projecte que pugui exigir l'Administració per a ajustar-ho a les 

Ordenances, a les Normes i al Planejament Vigent. 

1.1.6  Formalització del Contracte d’Obra 

Els Contractes es formalitzaran, en general, mitjançant document privat, que 

podrà elevar-se a escriptura pública a petició de qualsevol de les parts. 

El cos d'aquests documents contindrà: 

• La comunicació de l'adjudicació. 

• La còpia del rebut de dipòsit de la fiança (en el cas que s'hagi exigit). 

• La clàusula en què s'expressi, de forma categòrica, que el 

Contractista s'obliga al compliment estricte del contracte d'obra, 

d'acord amb el que preveu aquest Plec de Condicions, junt amb la 

Memòria i els seus annexos, Pressupostos, Plànols i tots els 

documents que han de servir de base per a la realització de les 

obres definides en el present Projecte. 

El Contractista, abans de la formalització del contracte d'obra, donarà també 

la seva conformitat amb la firma al peu del Plec de Condicions, els Plànols i 

Pressupost General. 

Seran a compte de l'adjudicatari totes les despeses que ocasioni l'extensió 

del document en què es consigna el Contractista. 

1.1.7  Jurisdicció Competent 

En el cas de no arribar a un acord quan sorgeixin diferències entre les parts, 

ambdós queden obligades a sotmetre la discussió de totes les qüestions 

derivades del seu contracte a les Autoritats i Tribunals Administratius d'acord 

amb la legislació vigent. 

1.1.8  Responsabilitat del Contractista 

El Contractista és responsable de l'execució de les obres en les condicions 

establertes en el contracte i en els documents que componen el Projecte. 

En conseqüència, quedarà obligat a la demolició i reconstrucció de totes les 

unitats d'obra amb deficiències o mal executades, sense que pugui servir 

d'excusa el fet de que la Direcció Facultativa hagi examinat i reconegut la 

construcció durant les seves visites d'obra, ni que hagin estat abonades en 

liquidacions parcials. 
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1.1.9  Accidents de Treball 

És de compliment obligatori el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel 

que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres 

de construcció i la resta de legislació vigent que, tant directa com 

indirectament, incideixen sobre la planificació de la seguretat i salut en el 

treball de la construcció, conservació i manteniment d'edificis. 

És responsabilitat del Coordinador de Seguretat i Salut, en virtut del Reial 

Decret 1627/97, el control i el seguiment, durant tota l'execució de l'obra, del 

Pla de Seguretat i Salut redactat pel Contractista. 

1.1.10 Danys i Perjudicis a tercers 

El Contractista serà responsable de tots els accidents que, per inexperiència 

o descuit, sobrevinguin tant en l'edificació on s'efectuen les obres com les 

seves zones del voltant. Serà per tant del seu compte l'abonament de les 

indemnitzacions a qui correspongui i quan a això tingués lloc, de tots els 

danys i perjudicis que puguin ocasionar-se o causar-se en les operacions de 

l'execució de les obres. 

Així mateix, serà responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes que 

es puguin ocasionar respecte a tercers com a conseqüència de l'obra, tant en 

ella com en els seus voltants, inclús els que es produeixin per omissió o 

negligència del personal a càrrec seu, així com els que es derivin dels 

subcontractistes i industrials que intervinguin en l'obra. 

És responsabilitat seva mantenir vigent durant l'execució dels treballs una 

pòlissa d'assegurances enfront de tercers, en la modalitat de "Tot risc al 

derrocament i la construcció", subscrita per una companyia asseguradora 

amb la suficient solvència per a la cobertura dels treballs contractats. 

L’esmentada pòlissa serà aportada i ratificada pel Promotor o Propietat, no 

podent ser cancel·lada mentre no es firmi l'Acta de Recepció Provisional de 

l'obra. 

1.1.11 Anuncis i Cartells 

Sense autorització prèvia del Promotor, no es podran col·locar en les obres ni 

en les seves tanques més inscripcions o anuncis que els convenients al règim 

dels treballs i els exigits per la policia local. 

1.1.12 Còpia de Documents 

El Contractista, a costa seva, té dret a tenir còpies dels documents integrants 

del Projecte. 

1.1.13 Subministrament de materials 

S'especificarà en el Contracte la responsabilitat que pugui caure al 

Contractista per retard en el termini d’acabament o en terminis parcials, com 

a conseqüència de deficiències o faltes en els subministraments. 
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1.1.14 Troballes 

El Promotor es reserva la possessió de les antiguitats, objectes d'art o 

substàncies minerals utilitzables que es trobin en les excavacions i 

demolicions practicades en els seus terrenys o edificacions. El Contractista 

haurà d'emprar, per a extraure'ls, totes les precaucions que se li indiquen per 

part del director d'Obra. 

El Promotor abonarà al Contractista l'excés d'obres o despeses especials que 

ocasionin aquests treballs, sempre que estiguin degudament justificats i 

acceptats per la Direcció Facultativa. 

1.1.15 Causes de Rescissió del Contracte d’Obra 

Es consideraran causes suficients de rescissió de contracte: 

a) La mort o incapacitació del Contractista. 

b) La fallida del Contractista. 

c) Les alteracions del contracte per les causes següents: 

a. La modificació del projecte en forma tal que representi alteracions 

fonamentals del mateix a judici del director d'Obra i, en qualsevol cas, 

sempre que la variació del Pressupost d'Execució Material, com a 

conseqüència d'aquestes modificacions, representi una desviació major 

del 20%. 

b. Les modificacions d'unitats d'obra, sempre que representin 

variacions aproximades del 40% del projecte original, o més d'un 50% 

d'unitats d'obra del projecte reformat. 

d) La suspensió d'obra començada, sempre que el termini de suspensió 

hagi excedit d'un any i, en tot cas, sempre que per causes alienes al 

Contractista no es doni començament a l'obra adjudicada dins del 

termini de tres mesos a partir de l'adjudicació. En aquest cas, la 

devolució de la fiança serà automàtica. 

e) Que el Contractista no comenci els treballs dins del termini assenyalat 

en el contracte. 

f) L'incompliment de les condicions del Contracte quan impliqui descuit o 

mala fe, amb perjudici dels interessos de les obres. 

g) El venciment del termini d'execució de l'obra. 

h) L'abandó de l'obra sense causes justificades. 

i) La mala fe en l'execució de l'obra. 
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1.2 Disposicions relatives a treballs, materials i mitjans 
auxiliars 

Es descriuen les disposicions bàsiques a considerar en l'execució de les obres, 

relatives als treballs, materials i mitjans auxiliars, així com a les recepcions 

dels edificis objecte del present projecte i les seves obres annexes. 

1.2.1  Accessos i tanques 

El Contractista executarà, pel seu compte, els accessos a l'obra, el tancament 

o el ballat d'aquesta i el seu manteniment durant l'execució de l'obra, podent 

exigir el director d'Execució de l'Obra la seva modificació o millora. 

1.2.2  Replantejament 

El Contractista iniciarà "in situ" el replantejament de les obres, assenyalant 

les referències principals que mantindrà com a base de posteriors 

replantejaments parcials. Els esmentats treballs es consideraran a càrrec del 

Contractista i inclosos en la seva oferta econòmica. 

Així mateix, sotmetrà el replantejament a l'aprovació del director d'Execució 

de l'Obra i, una vegada aquest hagi donat la seva conformitat, prepararà 

l'Acta d'Inici i Replantejament de l'Obra acompanyada d'un pla de 

replantejament definitiu, que haurà de ser aprovat pel director d'Obra. Serà 

responsabilitat del Contractista la deficiència o l'omissió d'aquest tràmit. 

1.2.3  Inici de l’obra i ritme d’execució dels treballs 

El Contractista donarà començament a les obres en el termini especificat en 

el respectiu contracte, desenvolupant-se de manera adequada perquè dins 

dels períodes parcials assenyalats es realitzin els treballs, de manera que 

l'execució total es dugui a terme dins del termini establert en el contracte. 

Serà obligació del Contractista comunicar a la Direcció Facultativa l'inici de 

les obres, de forma evident i preferiblement per escrit, almenys amb tres dies 

d'antelació. 

El director d'Obra redactarà l'acta de començament de l'obra i la subscriuran 

en la mateixa obra junt amb ell, el dia de començament dels treballs, el 

director de l'Execució de l'Obra, el Promotor i el Contractista. 

Per a la formalització de l'acta de començament de l'obra, el director de l'Obra 

comprovarà que en l'obra hi ha còpia dels documents següents: 

• Projecte d'Execució, annexos i modificacions. 

• Pla de Seguretat i Salut en el Treball i la seva acta d'aprovació per 

part del Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució dels 

treballs. 

• Llicència d'Obra atorgada per l'Ajuntament. 

• Avís previ a l'Autoritat laboral competent efectuat pel Promotor. 

• Comunicació d'obertura de centre de treball efectuada pel 

Contractista. 

• Altres autoritzacions, permisos i llicències que siguin preceptives 

per altres administracions. 

• Llibre d'Ordes i Assistències. 
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• Llibre d'Incidències. 

La data de l'acta de començament de l'obra marca l'inici dels terminis parcials 

i total de l'execució de l'obra. 

1.2.4  Ordre dels treballs 

La determinació de l'orde dels treballs és, generalment, facultat del 

Contractista, excepte en aquells casos en què, per circumstàncies de 

naturalesa tècnica, s'estimi convenient la seva variació per part de la Direcció 

Facultativa. 

1.2.5  Facilitats per a altres contractistes 

D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista donarà 

totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que li siguin 

encomanats als subcontractistes o altres Contractistes que intervinguin en 

l'execució de l'obra. Tot això sense perjudici de les compensacions 

econòmiques que pertoquen per la utilització dels mitjans auxiliars o els 

subministraments d'energia o altres conceptes. 

1.2.6  Interpretacions, aclariments i modificacions del 
projecte 

El Contractista podrà requerir del director d'Obra o del director d'Execució de 

l'Obra, segons les seves respectives comeses i atribucions, les instruccions o 

aclariments que es precisin per a la correcta interpretació i execució de l'obra 

projectada. 

Quan es tracti d'interpretar, aclarir o modificar preceptes dels Plecs de 

Condicions o indicacions dels plànols, croquis, ordres i instruccions 

corresponents, es comunicaran necessàriament per escrit al Contractista, 

subscrivint-los amb la seva firma, que figurarà al peu de totes les ordres, 

avisos i instruccions que rebi tant del director d'Execució de l'Obra, com del 

director d'Obra. 

Qualsevol reclamació que cregui oportú fer el Contractista en contra de les 

disposicions preses per la Direcció Facultativa, haurà de dirigir-la, dins del 

termini de tres dies, a qui l'hagués dictat, el qual li donarà el corresponent 

rebut, si aquest ho sol·licités. 

1.2.7  Pròrroga per causa de força major 

Si, per causa de força major o independentment de la voluntat del 

Contractista, aquest no pogués començar les obres, hagués de suspendre-les 

o no li fóra possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una 

pròrroga proporcionada per al seu compliment, amb un informe previ 

favorable del director d'Obra. Per a això, el Contractista exposarà, en escrit 

dirigit al director d'Obra, la causa que impedeix l'execució o la marxa dels 

treballs i el retard originat respecte els terminis acordats, raonant 

degudament la pròrroga que per l’esmentada causa sol·licita. 
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1.2.8  Responsabilitat de la direcció facultativa en el retard 
de l’obra 

El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres 

estipulats, al·legant com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció 

Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol·licitat per escrit, no se li 

hagués proporcionat. 

1.2.9 Treballs defectuosos 

El Contractista ha d'utilitzar els materials que compleixin les condicions 

exigides en el projecte, i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats 

d'acord amb el que estipula. 

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, el Contractista 

és responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i 

defectes que puguin existir per la seva mala execució, no sent una accepció 

el que la Direcció Facultativa ho hagi examinat o reconegut amb anterioritat, 

ni tampoc el fet que aquests treballs hagin sigut valorats en les Certificacions 

Parcials d'obra, que sempre s'entendran abonades a bona compte. 

Com a conseqüència de l'anteriorment expressat, quan el director d'Execució 

de l'Obra adverteixi vicis o defectes en els treballs executats, o que els 

materials empleats o els aparells i equips col·locats no reuneixin les 

condicions adequades, ja sigui en el curs de l'execució dels treballs o una 

vegada finalitzats amb anterioritat a la recepció definitiva de l'obra, podrà 

disposar que les parts defectuoses siguin substituïdes o demolides i 

reconstruïdes d'acord amb allò que s'ha contractat a costa del Contractista. 

Si aquesta no estimés justa la decisió i es negués a la substitució, demolició 

i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant del director d'Obra, 

qui vetllarà per a resoldre-la. 

1.2.10 Procedència de materials, aparells i equips 

El Contractista té llibertat de proveir-se dels materials, aparells i equips de 

totes classes on consideri oportú i convenient per als seus interessos, excepte 

en aquells casos en els que es preceptuï una procedència i característiques 

específiques en el projecte. 

Obligatòriament, i abans de procedir al seu treball i posada en obra, el 

Contractista haurà de presentar al director d'Execució de l'Obra una llista 

completa dels materials, aparells i equips que vagi a utilitzar, en la que 

s'especifiquin totes les indicacions sobre les seves característiques tècniques, 

marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cada un d'ells. 

1.2.11 Presentació de mostres 

A petició del director d'Obra, el Contractista presentarà les mostres dels 

materials, aparells i equips, sempre amb l'antelació prevista en el calendari 

d'obra. 
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1.2.12 Materials, aparells i equips defectuosos 

Quan els materials, aparells, equips i elements d'instal·lacions no fossin de la 

qualitat i característiques tècniques prescrites en el projecte, no tinguessin la 

preparació en ell exigida o quan, a falta de prescripcions formals, es 

reconegués o demostrés que no són els adequats per al seu fi, el director 

d'Obra, a instàncies del director d'Execució de l'Obra, donarà l'orde al 

Contractista de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o siguin 

els adequats pel fi a què es destinen. 

Si, als 15 dies de rebre el Contractista l’orde de retirar els materials que no 

estiguin en condicions, aquest no ha complert, podrà fer-ho el Promotor o 

Propietat a compte del Contractista. 

En el cas que els materials, aparells, equips o elements d'instal·lacions foren 

defectuosos, però acceptables a judici del director d'Obra, es rebran amb la 

rebaixa del preu que aquest determini, a no ser que el Contractista prefereixi 

substituir-los per altres en condicions. 

1.2.13 Neteja de les obres 

És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant 

de runes com de materials sobrants, retirar les instal·lacions provisionals que 

no siguin necessàries, així com executar tots els treballs i adoptar les mesures 

que siguin apropiades perquè l'obra presenti bon aspecte. 

1.2.14 Obres sense prescripcions explícites 

En l'execució de treballs que pertanyen a la construcció de les obres, i per als 

quals no existeixin prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni 

en la restant documentació del projecte, el Contractista s'atindrà, en primer 

terme, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en 

segon lloc, a les normes i pràctiques de la bona construcció. 

 

1.3 Disposicions de les recepcions d’edificis i obres annexes 

1.3.1  Consideracions de caràcter general 

La recepció de l'obra és l'acte pel qual el Contractista, una vegada acabada 

l'obra, fa entrega de la mateixa al Promotor i és acceptada per aquest. Podrà 

realitzar-se amb reserves o sense i haurà de comprendre la totalitat de l'obra 

o fases completes i acabades de la mateixa, quan així s'acordi per les parts. 

La recepció haurà de consignar-se en una acta firmada, almenys, pel 

Promotor i el Contractista, fent constar: 

• Les parts que intervenen. 

• La data del certificat final de la totalitat de l'obra o de la fase 

completa i acabada de la mateixa. 

• El cost final de l'execució material de l'obra. 

• La declaració de la recepció de l'obra amb reserves o sense, 

especificant, si és el cas, aquestes de manera objectiva, i el termini 

en què hauran de quedar esmenats els defectes observats. Una 
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vegada esmenats els mateixos, es farà constar en una acta a banda, 

subscrita pels que firmin la recepció. 

• Les garanties que, si és el cas, s'exigeixen al Contractista per a 

assegurar les seves responsabilitats. 

Així mateix, s'adjuntarà el certificat final d'obra subscrit pel director d'Obra i 

el director de l'Execució de l'Obra. 

El Promotor podrà rebutjar la recepció de l'obra per considerar que la mateixa 

no està acabada o que no s'adequa a les condicions contractuals. 

En tot cas, el rebuig haurà de ser motivat per escrit en l'acta, en la que es 

fixarà el nou termini per a efectuar la recepció. 

Malgrat que hi hagi un pacte exprés en contra, la recepció de l'obra tindrà 

lloc dins dels trenta dies següents a la data de la seva finalització, acreditada 

en el certificat final d'obra, termini que es comptarà a partir de la notificació 

efectuada per escrit al promotor. La recepció s'entendrà implícitament 

produïda si transcorreguts trenta dies des de la data indicada el promotor no 

hagués posat de manifest reserves o rebuig motivat per escrit. 

El còmput dels terminis de responsabilitat i garantia seran els establerts en 

la L.O.E., i s'iniciarà a partir de la data en què es subscrigui l'acta de recepció, 

o quan s'entengui aquesta implícitament produïda segons el que preveu 

l'apartat anterior. 

1.3.2  Recepció provisional 

Trenta dies abans de donar per finalitzades les obres, comunicarà el Director 

d'Execució de l'Obra al Promotor o Propietat la proximitat de la seva 

terminació a fi de concretar l'acte de la Recepció Provisional. 

Aquesta es realitzarà amb la intervenció de la Propietat, del Contractista, del 

director d'Obra i del director d'Execució de l'Obra. Es convocarà també els 

restants tècnics que, si és el cas, haguessin intervingut en la direcció amb 

funció pròpia en aspectes parcials o unitats especialitzades. 

Una vegada realitzat un acurat reconeixement de les obres, s'estendrà una 

acta amb tants exemplars com a intervinents i firmats per tots ells. Des 

d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es 

trobessin en estat de ser admeses. A continuació, els Tècnics de la Direcció 

estendran el corresponent Certificat de Final d'Obra. 

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar 

expressament en l'Acta i es donaran al Contractista les oportunes instruccions 

per a corregir els defectes observats, fixant un termini per a corregir-los, 

expirat el qual s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció 

provisional de l'obra. 

Si el Contractista no hagués complert, podrà declarar-se resolt el contracte 

amb la pèrdua de la fiança. 

1.3.3  Documentació final de l’obra 

El director d'Execució de l'Obra, assistit pel Contractista i els tècnics que 

haguessin intervingut en l'obra, redactarà la documentació final de les obres, 



 
 

10 
 

PLEC DE CONDICIONS 
 

Càlcul, disseny i construcció d’un edifici d’ús industrial destinat 

a la reparació de vehicles a motor a Sant Hilari Sacalm (Girona). 

que es facilitarà al Promotor, amb les especificacions i continguts disposats 

per la legislació vigent, en el cas d’habitatges, amb la qual cosa s'estableix 

en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t del Reial Decret 

515/1989, de 21 d'abril. Aquesta documentació inclou el Manual d'Ús i 

Manteniment de l'Edifici. 

1.3.4  Termini de garantia 

El termini de garantia haurà d'estipular-se en el contracte i, en tot cas, mai 

haurà de ser inferior a sis mesos 

1.3.5  Conservació de les obres rebudes provisionalment 

Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprés entre les 

recepcions provisional i definitiva, aniran a càrrec i compte del Contractista. 

Si l'edifici fóra ocupat o utilitzat abans de la recepció definitiva, la neteja i 

reparacions ocasionades per l'ús aniran a càrrec de la Propietat i les 

reparacions per defectes en les instal·lacions, seran a càrrec del Contractista. 

1.3.6  Recepció definitiva 

La recepció definitiva es realitzarà després de transcorregut el termini de 

garantia, en el mateix mode i amb les mateixes formalitats que la provisional. 

A partir d'aquesta data cessarà l'obligació del Contractista de reparar a càrrec 

seu aquells desperfectes inherents a la normal conservació dels edificis, i 

quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin derivar 

dels vicis de construcció. 

1.3.7  Pròrroga del termini de garantia 

Si, al procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, aquesta 

no es trobés en les condicions degudes, s'ajornarà l’esmentada recepció 

definitiva i el director d'Obra indicarà al Contractista els terminis i formes en 

què hauran de realitzar-se les obres necessàries. De no efectuar-se dins 

d'aquells, podrà resoldre's el contracte amb la pèrdua de la fiança. 
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2 Condicions Facultatives 

2.1 Definició, atribucions i obligacions dels agents de 
l’edificació 

Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les 

regulades per la Llei 38/99 d'Ordenació de l'Edificació (L.O.E.). 

Es defineixen per agents de l'edificació totes les persones, físiques o 

jurídiques, que intervenen en el procés de l'edificació. Les seves obligacions 

queden determinades pel que disposa la L.O.E. i la resta de disposicions que 

s'apliquen i pel contracte que origina la seva intervenció. 

Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificació queden 

recollides en el capítol III "Agents de l'edificació", considerant-se: 

2.1.1  El Promotor 

És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o 

col·lectivament decideix, impulsa, programa i finança, amb recursos propis o 

aliens, les obres d'edificació per a si mateix o per a la seva posterior entrega 

o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Assumeix la iniciativa de tot el procés de l'edificació, impulsant la gestió 

necessària per a dur a terme l'obra inicialment projectada, i es fa càrrec de 

tots els costos necessaris. 

Segons la legislació vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de 

gestor de societats cooperatives, comunitats de propietaris, o altres 

d'anàlogues que assumeixen la gestió econòmica de l'edificació. 

Quan les Administracions públiques i els organismes subjectes a la legislació 

de contractes de les Administracions públiques actuen com a promotors, es 

regiran per la legislació de contractes de les Administracions públiques i, en 

el no contemplat en la mateixa, per les disposicions de la L.O.E. 

2.1.2  El Projectista 

És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa 

tècnica i urbanística corresponent, redacta el projecte. 

Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho 

complementen, altres tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest. 

Quan el projecte es desenvolupi o completi per mitjà de projectes parcials o 

altres documents tècnics segons el que preveu l'apartat 2 de l'article 4 de la 

L.O.E., cada projectista assumirà la titularitat del seu projecte. 

2.1.3  El constructor o contractista 

És l'agent que assumeix, contractualment davant del Promotor, el compromís 

d'executar amb mitjans humans i materials, propis o aliens, les obres o part 

de les mateixes amb subjecció al Projecte i al Contracte d'obra. 

CAL EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓ QUE LA LLEI ASSENYALA COM A 

RESPONSABLE EXPLÍCIT DELS VICIS O DEFECTES CONSTRUCTIUS AL 
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CONTRACTISTA GENERAL DE L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL DRET DE 

REPETICIÓ D'AQUEST CAP ALS SUBCONTRACTISTES. 

2.1.4  El Director d’Obra 

És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el 

desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i 

mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicència 

d'edificació i la resta d'autoritzacions preceptives, i les condicions del 

contracte, amb l'objecte d'assegurar la seva adequació al fi proposat. 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la 

coordinació del director d'Obra. 

2.1.5  El Director de l’Execució de l’Obra 

És l'agent que, formant part de la Direcció Facultativa, assumeix la funció 

tècnica de dirigir l'Execució Material de l'Obra i de controlar qualitativament i 

quantitativament la construcció i qualitat del que edifica. Per a això és requisit 

indispensable l'estudi i anàlisi previ del projecte d'execució una vegada 

redactat per l'Arquitecte, procedint a sol·licitar-li, amb antelació a l'inici de 

les obres, tots aquells aclariments o documents complementaris que, dins de 

la seva competència i atribucions legals, estimarà necessaris per a poder 

dirigir de manera solvent l'execució de les mateixes. 

2.1.6  Els Subministradors de productes 

Es consideren subministradors de productes els fabricants, magatzemistes, 

importadors o venedors de productes de construcció. 

S'entén per producte de construcció aquell que es fabrica per a la seva 

incorporació permanent en una obra, incloent materials, elements 

semielaborats, components i obres o part de les mateixes, tant acabades com 

en procés d'execució. 

 

2.2 La Direcció Facultativa 

En correspondència amb la L.O.E., la Direcció Facultativa està composta per 

la Direcció d'Obra i la Direcció d'Execució de l'Obra. A la Direcció Facultativa 

s'integrarà el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut en fase d'execució 

de l'obra, en el cas que s'hagi adjudicat l’esmentada missió a algú diferent 

dels anteriors. 

Representa tècnicament els interessos del promotor durant l'execució de 

l'obra, dirigint el procés de construcció en funció de les atribucions 

professionals de cada tècnic participant. 

 

2.3 Visites Facultatives 

Són les realitzades a l'obra de manera conjunta o individual per qualsevol 

dels membres que componen la Direcció Facultativa. La intensitat i nombre 

de visites dependrà de les accions que a cada agent li són pròpies, podent 
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variar en funció dels requeriments específics i de la major o menor exigència 

presencial del tècnic a aquest efecte en cada cas i segons cada una de les 

fases de l'obra. Hauran d'adaptar-se al procés lògic de construcció, podent 

els agents ser o no coincidents en l'obra en funció de la fase concreta que 

s'estigui desenvolupant en cada moment. 

 

2.4 Obligacions dels agents intervinents 

Les obligacions dels agents que intervenen en l'edificació són les contingudes 

en els articles 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16, del capítol III de la L.O.E. i la 

resta de legislació aplicable. 

2.4.1  El Promotor 

Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li sigui necessari per a 

construir en ell. 

Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del 

projecte, així com autoritzar el director d'Obra, al director de l'Execució de 

l'Obra i al Contractista posteriors modificacions del mateix que foren 

imprescindibles per a portar a bon fi el que projecta. 

Triar i contractar els diferents agents, amb la titulació i capacitació 

professional necessària, que garanteixin el compliment de les condicions 

legalment exigibles per a realitzar en la seva globalitat i portar a bon fi 

l'objecte d'allò que s'ha promogut, en els terminis estipulats i en les 

condicions de qualitat exigibles per mitjà del compliment dels requisits bàsics 

estipulats per als edificis. 

Gestionar i fer-se càrrec de les preceptives llicències i la resta d'autoritzacions 

administratives procedents que, de conformitat amb la normativa aplicable, 

comporta la construcció d'edificis, la urbanització que procedeixi en el seu 

entorn immediat, la realització d'obres que en ells s'executen i la seva 

ocupació. 

Garantir els danys materials que l'edifici pugui patir, per a l'adequada 

protecció dels interessos dels usuaris finals, en les condicions legalment 

establertes, assumint la responsabilitat civil de forma personal i 

individualitzada, tant per actes propis com per actes d'altres agents pels 

quals, d'acord amb la legislació vigent, s'hagi de respondre. 

La subscripció obligatòria d'una assegurança, d'acord amb les normes 

concretes fixades a aquest efecte, que cobreixi els danys materials que 

ocasionen en l'edifici l'incompliment de les condicions d'habitabilitat en tres 

anys o que afecten la seguretat estructural en el termini de deu anys, amb 

especial menció dels habitatges individuals en règim d'autopromoció, que es 

regiran per l'especialment legislat a aquest efecte. 

Contractar els tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o 

Estudi Bàsic, si és el cas, igual que als tècnics coordinadors en la matèria en 

la fase que correspongui, tot això segons el que estableix el R.D. 1627/97, 

de 24 d'octubre, pel que s'estableixen les disposicions mínimes en matèria de 

seguretat i salut en les obres de construcció. 
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Subscriure l'acta de recepció final de les obres, una vegada finalitzades 

aquestes, fent constar l'acceptació de les obres, que podrà efectuar-se amb 

reserves o sense i que haurà de comprendre la totalitat de les obres o fases 

completes. En el cas de fer menció expressa a reserves per a la recepció, 

hauran de mencionar-se de manera detallada les deficiències i s'haurà de fer 

constar el termini en què hauran de quedar esmenats els defectes observats. 

2.4.2  El Projectista 

Redactar el projecte per encàrrec del Promotor, amb subjecció a la normativa 

urbanística i tècnica en vigor i contenint la documentació necessària per a 

tramitar tant la llicència d'obres com la resta de permisos administratius -

projecte bàsic- com per a ser interpretada i poder executar totalment l'obra, 

entregant al Promotor les còpies autoritzades corresponents, degudament 

visades pel seu col·legi professional. 

Definir el concepte global del projecte d'execució amb el nivell de detall gràfic 

i escrit suficient i calcular els elements fonamentals de l'edifici, en especial la 

fonamentació i l'estructura. Haurà d'entregar-se necessàriament un exemplar 

del projecte complementari a l'Arquitecte abans de l'inici de les obres o 

instal·lacions corresponents. 

Acordar amb el Promotor la contractació de col·laboracions parcials d'altres 

tècnics professionals. 

Facilitar la col·laboració necessària perquè es produeixi l'adequada 

coordinació amb els projectes parcials exigibles per la legislació o la 

normativa vigent i que sigui necessari incloure per al desenvolupament 

adequat del procés d’edificació, que hauran de ser redactats per tècnics 

competents, sota la seva responsabilitat. Els projectes parcials seran aquells 

redactats per altres tècnics la competència dels quals pot ser diferent i 

incompatible amb les competències de l'Arquitecte i, per tant, d'exclusiva 

responsabilitat d'aquests. 

Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la 

legislació vigent en què és legalment competent per a la seva redacció, 

excepte declinació expressa de l'Arquitecte i amb l'acord previ amb el 

Promotor, podent exigir la compensació econòmica en concepte de cessió de 

drets d'autor i de la propietat intel·lectual si s'hagués d'entregar a altres 

tècnics, igualment competents per a realitzar el treball, documents o plànols 

del projecte per ell redactat, en suport paper o informàtic. 

Ostentar la propietat intel·lectual del seu treball, tant de la documentació 

escrita com dels càlculs de qualsevol tipus, així com dels plànols continguts 

en la totalitat del projecte i qualsevol dels seus documents complementaris. 

2.4.3  El Constructor o Contractista 

Tenir la capacitació professional o titulació que l’habilita per al compliment de 

les condicions legalment exigibles per a actuar com a constructor. 

Organitzar els treballs de construcció per a complir amb els terminis prevists, 

d'acord el corresponent Pla d'Obra, efectuant les instal·lacions provisionals i 

disposant dels mitjans auxiliars necessaris. 
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Elaborar i exigir a cada subcontractiste, un pla de seguretat i salut en el 

treball en què s'analitzen, estudien, desenvolupen i complementen les 

previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi 

sistema d'execució de l'obra. En els esmentats plans s'inclouran, si és el cas, 

les propostes de mesures alternatives de prevenció proposades, amb la 

corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels 

nivells de protecció previstos en l'estudi o estudi bàsic. 

Comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en 

què inclourà el Pla de Seguretat i Salut a què es refereix l'article 7 del RD 

1627/97 de 24 d'octubre. 

Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en 

matèria de Prevenció de Riscos laborals i Seguretat i Salut que estableix la 

legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al 

compliment estricte i permanent del que estableix l'Estudi de Seguretat i 

Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i dotant el personal de 

l'equipament de seguretat exigibles, així com complir les ordes efectuades 

pel Coordinador en matèria de Seguretat i Salut en la fase d'Execució de 

l'obra. 

Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, 

tutelant les activitats dels treballadors a càrrec seu i, si és el cas, rellevant 

del seu lloc a tots aquells que poguessin menysprear les condicions bàsiques 

de seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades. 

Examinar la documentació aportada pels tècnics redactors corresponents, 

tant del Projecte d'Execució com dels projectes complementaris, així com de 

l'Estudi de Seguretat i Salut, verificant que li resulta suficient per a la 

comprensió de la totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, sol·licitant 

els aclariments pertinents. 

Facilitar el treball de la Direcció Facultativa, subscrivint l'Acta de 

Replantejament, executant les obres amb subjecció al Projecte d'Execució 

que haurà d'haver examinat prèviament, a la legislació aplicable, a les 

Instruccions de l'Arquitecte director d'Obra i del director de l'Execució Material 

de l'Obra, a fi d'aconseguir la qualitat exigida en el projecte. 

Efectuar les obres seguint els criteris que són propis de la correcta 

construcció, que té l'obligació de conèixer i posar en pràctica, així com de les 

lleis generals dels materials, encara que aquests criteris no estiguessin 

específicament definits en la seva totalitat en la documentació de projecte. A 

aquest efecte, ostenta la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra 

i coordina les tasques dels subcontractistes. 

Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de l'obra 

imposen, disposant del número adequat d'oficials, suboficials i peons que 

l'obra requereixi en cada moment, bé per personal propi o per mitjà de 

subcontractistes a aquest efecte, procedint a ajuntar aquells oficis en l'obra 

que siguin compatibles entre si i que permetin dur a terme diferents treballs 

al mateix temps sense provocar interferències, contribuint amb això a 

l'agilització i finalització de l'obra dins dels terminis previstos. 
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Ordenar i disposar en cada moment de personal suficient a càrrec seu perquè 

efectuï les actuacions pertinents per a executar les obres amb solvència i 

sense interrupció, programant-les de manera coordinada amb l'Arquitecte 

Tècnic o Aparellador, director d'Execució Material de l'Obra. 

Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les 

obres, que hauran de transcórrer sense retard i amb adequat orde i concert, 

així com respondre directament dels treballs efectuats pels seus treballadors, 

exigint-los el continu autocontrol dels treballs que efectuen, i ordenant la 

modificació de totes aquelles tasques que es presenten mal efectuades. 

Assegurar la idoneïtat de tots i cada un dels materials utilitzats i elements 

constructius, comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa 

pròpia o per prescripció facultativa del director de l'Execució de l'obra, els 

subministraments de material o prefabricats que no compten amb les 

garanties, documentació mínima exigible o documents d'idoneïtat requerits 

per les normes d'aplicació, havent de demanar a la Direcció Facultativa la 

informació que necessiti per a complir-la adequadament. 

Dotar de material, maquinària i utillatges adequats als operaris que 

intervinguin en l'obra, per a efectuar adequadament les instal·lacions 

necessàries i no perjudicar amb la posada en obra les característiques i 

naturalesa dels elements constructius que componen l'edifici una vegada 

finalitzat. 

Posar a disposició de l'Arquitecte Tècnic o Aparellador els mitjans auxiliars i 

personal necessari per a efectuar les proves pertinents per al Control de 

Qualitat, demanant al corresponen tècnic el pla a seguir pel que fa a les 

preses de mostres, trasllats, assajos i la resta d'actuacions necessàries. 

Cuidar que el personal de l'obra guardi el degut respecte a la Direcció 

Facultativa. 

Auxiliar el director de l'Execució de l'Obra en els actes de replantejament i 

firmar posteriorment i una vegada finalitzat aquest, l'acta corresponent d'inici 

d'obra, així com la de recepció final. 

Facilitar als Arquitectes directors d'Obra les dades necessàries per a 

l'elaboració de la documentació final d'obra executada. 

Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en l'article 19 de la Llei 

d'Ordenació de l'Edificació i que, en funció de la seva naturalesa, 

aconsegueixen períodes d'1 any (danys per defectes de terminació o acabat 

de les obres), 3 anys (danys per defectes o vicis d'elements constructius o 

d'instal·lacions que afecten l'habitabilitat) o 10 anys (danys en fonamentació 

o estructura que comprometen directament la resistència mecànica i 

l'estabilitat de l'edifici). 

2.4.4  El Director d’Obra 

Dirigir l'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execució, facilitant la seva 

interpretació tècnica, econòmica i estètica als agents intervinents en el procés 

constructiu. 
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Parar l'obra per causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar 

necessàriament en el Llibre d'Ordres i Assistències, donant compte immediat 

al Promotor. 

Redactar les modificacions, ajustos, rectificacions o plans complementaris 

que es precisen per a l'adequat desenvolupament de les obres. És facultat 

expressa i única la redacció d'aquelles modificacions o aclariments 

directament relacionades amb l'adequació de la fonamentació i de l'estructura 

projectades a les característiques geotècnies del terreny; el càlcul o recàlcul 

del dimensionat i armat de tots i cada un dels elements principals i 

complementaris de la fonamentació i de l'estructura vertical i horitzontal; els 

que afecten substancialment la distribució d'espais i les solucions de fatxada 

i coberta i dimensionat i composició de buits, així com la modificació dels 

materials previstos. 

Assessorar el director de l'Execució de l'Obra en aquells aclariments i dubtes 

que poguessin succeir per al correcte desenvolupament de la mateixa, pel 

que fa a les interpretacions de les especificacions de projecte. 

Assistir a les obres a fi de resoldre els dubtes que es produeixen per a 

assegurar la correcta interpretació i execució del projecte, així com impartir 

les solucions aclaridores que foren necessàries, consignant en el Llibre 

d'Ordres i Assistències les instruccions precises que es considerés oportunes 

per a la correcta interpretació d'allò que s'ha projectat, sense perjudici 

d'efectuar tots els aclariments i ordes verbals que considerés oportú. 

Firmar l'Acta de replantejament o de començament d'obra i el Certificat Final 

d'Obra, així com firmar el vist i plau de les certificacions parcials referides al 

percentatge d'obra efectuada i, si és el cas i a instàncies del Promotor, la 

supervisió de la documentació que se li presenti relativa a les unitats d'obra 

realment executades prèvia a la seva liquidació final, tot això amb els visats 

que si és el cas fossin preceptius. 

Informar puntualment el Promotor d'aquelles modificacions substancials que, 

per raons tècniques o normatives, comporten una variació d'allò que s'ha 

construït respecte al projecte bàsic i d'execució i que afectin o puguin afectar 

el contracte subscrit entre el promotor i els destinataris finals dels habitatges. 

Redactar la documentació final d'obra, pel que fa a la documentació gràfica i 

escrita del projecte executat, incorporant les modificacions efectuades. Per a 

això, els tècnics redactors de projectes i/o estudis complementaris deuran 

obligatòriament entregar-li la documentació final en què es faci constar l'estat 

final de les obres i/o instal·lacions per ells redactades, supervisades i 

realment executades, sent responsabilitat dels firmants la veracitat i 

exactitud dels documents presentats. 

La documentació a què es fa referència en l’apartat anterior és part 

constituent del Llibre de l'Edifici i el Promotor haurà d'entregar una còpia 

completa als usuaris finals del mateix que, en el cas d'edificis d’habitatges 

plurifamiliars, es materialitza en un exemplar que haurà de ser custodiat pel 

president de la Comunitat de Propietaris o per l'Administrador, sent aquests 

els responsables de comunicar a la resta de propietaris el seu contingut i de 
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fer complir els requisits de manteniment que consten en l'esmentada 

documentació. 

Cal assenyalar expressament que la resistència al compliment de les ordes 

dels Arquitectes directors d'Obra en la seva tasca d'alta direcció es 

considerarà com a falta greu i, en el cas que, al seu parer, l'incompliment 

d'allò que s'ha ordenat posés en perill l'obra o les persones que en ella 

treballen, podrà recusar al Contractista i/o acudir a les autoritats judicials, 

sent responsable el Contractista de les conseqüències legals i econòmiques. 

2.4.5  El Director d’Execució d’Obra 

Correspon a l'Arquitecte Tècnic o Aparellador, segons s'estableix en l'article 

13 de la LOE i la resta de legislació vigent a aquest efecte, les atribucions 

competencials i obligacions que s'assenyalen a continuació: 

La Direcció immediata de l'Obra. 

Verificar personalment la recepció a peu d'obra, previ a la seva col·locació 

definitiva, de tots els productes i materials subministrats necessaris per a 

l'execució de l'obra, comprovant que s'ajusten amb precisió a les 

determinacions del projecte i a les normes exigibles de qualitat, amb la plena 

potestat d'acceptació o rebuig dels mateixos en el cas que ho considerés 

oportú i per causa justificada, ordenant la realització de proves i assajos que 

foren necessaris. 

Dirigir l'execució material de l'obra d'acord amb les especificacions de la 

memòria i dels plans del Projecte, així com, si és el cas, amb les instruccions 

complementàries necessàries que demanés del director d'Obra. 

Anticipar-se amb l'antelació suficient a les diferents fases de la posada en 

obra, requerint els aclariments a l'Arquitecte o Arquitectes directors d'Obra 

que foren necessàries i planificant de manera anticipada i continuada amb el 

Contractista principal i els subcontractistes els treballs a efectuar. 

Comprovar els replantejaments, els materials, formigons i la resta de 

productes subministrats, exigint la presentació dels oportuns certificats 

d'idoneïtat dels mateixos. 

Verificar la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les 

instal·lacions, estenent-se dit comés a tots els elements de fonamentació i 

estructura horitzontal i vertical, amb comprovació de les seves especificacions 

concretes de dimensionat d'elements, tipus de biguetes i adequació a fitxa 

tècnica homologada, diàmetres nominals, longituds d'ancoratge i adequats 

solapament i doblegat de barres. 

Observança dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats 

assenyalats per la Instrucció del Formigó vigent i d'aplicació. 

Comprovació del correcte dimensionat de rampes i escales i del seu adequat 

traçat i replantejament amb acord als pendents, desnivells projectats i al 

compliment de totes les normatives que s'apliquen; a dimensions parcials i 

totals d'elements, a la seva forma i geometria específica, així com a les 

distàncies que han de guardar-se entre ells, tant en horitzontal com en 

vertical. 
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Verificació de l'adequada posada en obra de fàbriques i tancaments, a la seva 

correcta i completa unió i, en general, a la qual cosa afecta l'execució material 

de la totalitat de l’Obra i sense cap excepció, d'acord amb els criteris i lleis 

dels materials i de la correcta construcció i a les normatives d'aplicació. 

Assistir a l'obra amb la freqüència, dedicació i diligència necessàries per a 

complir eficaçment la deguda supervisió de l'execució de la mateixa en totes 

les seves fases, des del replantejament inicial fins a la total finalització de 

l'edifici, donant les ordres precises d'execució al Contractista i, si és el cas, 

als subcontractistes. 

Consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que 

considerés oportú ressenyar per a la correcta execució material de les obres. 

Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres prèviament 

efectuades i l'adequació del realment executat al que ordena prèviament. 

Verificar l'adequat traçat d'instal·lacions, conductes, connexions, xarxes 

d'evacuació i el seu dimensionat, comprovant la seva idoneïtat i ajust tant a 

les especificacions del projecte d'execució com dels projectes parcials, 

coordinant les esmentades actuacions amb els tècnics redactors 

corresponents. 

Parar l'Obra si, al seu parer, existís causa greu i justificada, que s'haurà de 

fer constar necessàriament en el Llibre d'Ordres i Assistències, donant compte 

immediat als Arquitectes directors d'Obra que deuran necessàriament 

corroborar-la per a la seva plena efectivitat, i al Promotor. 

Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a allò 

que s'ha especificat per la normativa vigent, en la comesa i obligacions de la 

qual té legalment competència exclusiva, programant sota la seva 

responsabilitat i degudament coordinat i auxiliat pel Contractista, les preses 

de mostres, trasllats, assajos i la resta d'actuacions necessàries d'elements 

estructurals, així com les proves d'estanqueïtat de fatxades i dels seus 

elements, de cobertes i les seves impermeabilitzacions, comprovant l'eficàcia 

de les solucions. 

Informar el més aviat possible als Arquitectes directors d'Obra dels resultats 

dels Assajos de Control conforme es vagi tenint coneixement dels mateixos, 

proposant-li la realització de proves complementàries en cas de resultats 

adversos. 

Després de l'oportuna comprovació, emetre les certificacions parcials o totals 

relatives a les unitats d'obra realment executades, amb els visats que si és 

el cas foren preceptius. 

Col·laborar activament i positivament amb la resta d'agents intervinents, 

servint de nexe d'unió entre aquests, el Contractista, els subcontractistes i el 

personal de l'obra. 

Elaborar i subscriure responsablement la documentació final d'obra relativa 

als resultats del Control de Qualitat i, en concret, a aquells assajos i 

verificacions d'execució d'obra realitzats sota la seva supervisió relatius als 

elements de la fonamentació, murs i estructura, a les proves d'estanqueïtat i 

escorrentia de cobertes i de fatxades, a les verificacions del funcionament de 
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les instal·lacions de sanejament i desaigües de pluvials i la resta d'aspectes 

assenyalats en la normativa de Control de Qualitat. 

Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb això la 

seva conformitat a la correcta execució de les obres i a la comprovació i 

verificació positiva dels assajos i proves realitzades. 

Si es fes cas omís de les ordres efectuades per l'Arquitecte Tècnic, director 

de l'Execució de les Obres, es considerarà com a falta greu i, en el cas que, 

al seu parer, l'incompliment d'allò que s'ha ordenat posés en perill l'obra o 

les persones que en ella treballen, podrà acudir a les autoritats judicials, sent 

responsable el Contractista de les conseqüències legals i econòmiques. 

2.4.6  Els subministradors de Productes 

Realitzar les entregues dels productes d'acord amb les especificacions de la 

comanda, responent del seu origen, identitat i qualitat, així com del 

compliment de les exigències que, si és el cas, estableixi la normativa tècnica 

aplicable. 

Facilitar, quan procedeixi, les instruccions d'ús i manteniment dels productes 

subministrats, així com les garanties de qualitat corresponents, per a la seva 

inclusió en la documentació de l'obra executada. 

2.4.7  Els Propietaris i els Usuaris 

Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació per mitjà 

d'un adequat ús i manteniment, així com rebre, conservar i transmetre la 

documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb què 

aquesta compte. 

Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada 

dels edificis o de part dels mateixos de conformitat amb les instruccions d'ús 

i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada. 

 

2.5 Documentació final d’Obra: Llibre de l’edifici 

D'acord a l'article 7 de la Llei d'Ordenació de l'Edificació, una vegada 

finalitzada l'obra, el projecte amb la incorporació, si és el cas, de les 

modificacions degudament aprovades, serà facilitat al promotor pel director 

d'Obra per a la formalització dels corresponents tràmits administratius. 

A l’esmentada documentació s'adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la 

relació identificativa dels agents que han intervingut durant el procés 

d'edificació, així com la relativa a les instruccions d'ús i manteniment de 

l'edifici i les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que se li 

apliqui. 

2.5.1  Els Propietaris i els Usuaris 

Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació per mitjà 

d'un adequat ús i manteniment, així com rebre, conservar i transmetre la 
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documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb què 

aquesta compte. 
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3 Condicions Econòmiques 

3.1 Definició 

Les condicions econòmiques fixen el marc de relacions econòmiques per a 

l'abonament i recepció de l'obra. Tenen un caràcter subsidiari respecte al 

contracte d'obra, establert entre les parts que intervenen, Promotor i 

Contractista, que és en definitiva el que té validesa. 

 

3.2 Contracte d’Obra 

S'aconsella que es firmi el contracte d'obra, entre el Promotor i el 

Contractista, abans d'iniciar-se les obres, evitant en la mesura que es pugui 

la realització de l'obra per administració. A la Direcció Facultativa (director 

d'Obra i director d'Execució de l'Obra) se li facilitarà una còpia del contracte 

d'obra, per a poder certificar en els termes pactats. 

Només s'aconsella contractar per administració aquelles partides d'obra 

irrellevants i de difícil quantificació, o quan es desitgi un acabat molt acurat. 

El contracte d'obra haurà de preveure les possibles interpretacions i 

discrepàncies que poguessin sorgir entre les parts, així com garantir que la 

Direcció Facultativa pugui, de fet, COORDINAR, DIRIGIR i CONTROLAR l'obra, 

per la qual cosa és convenient que s'especifiquin i determinin amb claredat, 

com a mínim, els punts següents: 

• Documents a aportar pel Contractista. 

• Condicions d'ocupació del solar i inici de les obres. 

• Responsabilitats i obligacions del Contractista: Legislació laboral. 

• Responsabilitats i obligacions del Promotor. 

• Pressupost del Contractista. 

• Forma de pagament: Certificacions. 

• Retencions en concepte de garantia (mai menys del 5%). 

• Terminis d'execució: Planning. 

• Retard de l'obra: Penalitzacions. 

• Recepció de l'obra: Provisional i definitiva. 

Atès que aquest Plec de Condicions Econòmiques és complement del 

contracte d'obra, en el cas que no existeixi contracte d'obra entre les parts 

se li comunicarà a la Direcció Facultativa, que posarà a disposició de les parts 

el present Plec de Condicions Econòmiques que podrà ser usat com a base 

per a la redacció del corresponent contracte d'obra. 

 

3.3 Criteri General 

Tots els agents que intervenen en el procés de la construcció, definits en la 

Llei 38/1999 d'Ordenació de l'Edificació (L.O.E.), tenen dret a percebre 

puntualment les quantitats prescrites per la seva correcta actuació d'acord 

amb les condicions contractualment establertes, podent exigir-se 

recíprocament les garanties suficients per al compliment diligent de les seves 

obligacions de pagament. 
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3.4 Fiances 

El Contractista presentarà una fiança d'acord amb el procediment que 

s’estipuli en el contracte d'obra: 

3.4.1  Execució de treballs amb càrrec a la fiança 

Si el contractista es negués a fer pel seu compte els treballs precisos per a 

ultimar l'obra en les condicions contractades, el director d'Obra, en nom i 

representació del Promotor, els ordenarà executar a un tercer, o podrà 

realitzar-los directament per administració, abonant el seu import amb la 

fiança depositada, sense perjudici de les accions a què tingui dret el Promotor, 

en el cas que l'import de la fiança no fos suficient per a cobrir l'import de les 

despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de rebut. 

3.4.2  Retorn de les fiances 

La fiança rebuda serà tornada al Contractista en un termini establert en el 

contracte d'obra, una vegada firmada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. 

El Promotor podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i dels seus 

deutes causats por l'execució de l'obra, com ara salaris, subministraments i 

subcontractes. 

3.4.3  Retorn de la fiança en el cas d’efectuar-se recepcions 
parcials 

Si el Promotor, amb la conformitat del director d'Obra, accedís a fer 

recepcions parcials, tindrà dret el Contractista a què se li torni la part 

proporcional de la fiança. 

 

3.5  Dels Preus 

L'objectiu principal de l'elaboració del pressupost és anticipar el cost del 

procés de construir l'obra. Descompassarem el pressupost en unitats d'obra, 

component menor que es contracta i certifica per separat, i basant-nos en 

aquests preus, calcularem el pressupost. 

3.5.1  Preu Unitari 

És el preu d'una unitat d'obra que obtindrem com a suma dels costos 

següents: 

• Costos directes: calculats com a suma dels productes "preu bàsic x 

quantitat" de la mà d'obra, maquinària i materials que intervenen 

en l'execució de la unitat d'obra. 

• Mitjans auxiliars: Costos directes complementaris, calculats en 

forma percentual com a percentatge d'altres components, pel fet 

que representen els costos directes que intervenen en l'execució de 

la unitat d'obra i que són de difícil quantificació. Són diferents per a 

cada unitat d'obra. 

• Costos indirectes: aplicats com un percentatge de la suma dels 

costos directes i mitjans auxiliars, igual per a cada unitat d'obra pel 
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fet que representen els costos dels factors necessaris per a 

l'execució de l'obra que no es corresponen a cap unitat d'obra en 

concret. 

En relació a la composició dels preus, el vigent Reglament general de la Llei 

de Contractes de les Administracions Públiques (Reial Decret 1098/2001, de 

12 d'octubre) estableix que la composició i el càlcul dels preus de les diferents 

unitats d'obra es base en la determinació dels costos directes i indirectes 

precisos per a la seva execució, sense incorporar, en cap cas, l'import de 

l'Impost sobre el Valor Afegit que pugui gravar les entregues de béns o 

prestacions de serveis realitzats. 

Considera costos directes: 

• La mà d'obra que intervé directament en l'execució de la unitat 

d'obra. 

• Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que queden 

integrats en la unitat de què es tracte o que siguin necessaris per a 

la seva execució. 

• Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tinguin 

lloc per l'accionament o funcionament de la maquinària i 

instal·lacions utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 

• Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària i 

instal·lacions anteriorment citades. 

Han d'incloure's com a costos indirectes: 

Les despeses d'instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació 

de magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratori, etc., els 

del personal tècnic i administratiu adscrit exclusivament a l'obra i els 

imprevistos. Totes aquestes, excepte aquelles que es reflecteixin en el 

pressupost valorats en unitats d'obra o en partides alçades, es xifraran en un 

percentatge dels costos directes, igual per a totes les unitats d'obra, que 

adoptarà, en cada cas, l'autor del projecte a la vista de la naturalesa de l'obra 

projectada, de la importància del seu pressupost i del seu previsible termini 

d'execució. 

Les característiques tècniques de cada unitat d'obra, en les que s'inclouen 

totes les especificacions necessàries per a la seva correcta execució, es 

troben en l'apartat de 'Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra.', 

junt amb la descripció del procés d'execució de la unitat d'obra. 

Si en la descripció del procés d'execució de la unitat d'obra no figurés alguna 

operació necessària per a la seva correcta execució, s'entén que està inclosa 

en el preu de la unitat d'obra, per la qual cosa no suposarà càrrec addicional 

o augment de preu de la unitat d'obra contractada. 

Per a major aclariment, s'exposen algunes operacions o treballs, que s'entén 

que sempre formen part del procés d'execució de les unitats d'obra: 

• El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, 

inclús càrrega i descàrrega dels camions. 

• Eliminació de restes, neteja final i retirada de residus a abocador 

d'obra. 
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• Transport de runes sobrants a abocador autoritzat. 

• Muntatge, comprovació i posada al punt. 

• Les corresponents legalitzacions i permisos en instal·lacions. 

• Maquinària, bastimentades i mitjans auxiliars necessaris. 

Treballs que es consideraran sempre inclosos i per a no ser reiteratius no 

s'especifiquen en cada una de les unitats d'obra. 

3.5.2  Pressupost d’Execució Material (PEM) 

És el resultat de la suma dels preus unitaris de les diferents unitats d'obra 

que la componen. 

Es denomina Pressupost d'Execució Material al resultat obtingut per la suma 

dels productes del número de cada unitat d'obra pel seu preu unitari i de les 

partides alçades. És a dir, el cost de l'obra sense incloure les despeses 

generals, el benefici industrial i l'impost sobre el valor afegit. 

3.5.3  Preus Contradictoris 

Només es produiran preus contradictoris quan el Promotor, per mitjà del 

director d'Obra, decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de 

les previstes, o quan sigui necessari afrontar alguna circumstància 

imprevista. 

El Contractista sempre estarà obligat a efectuar els canvis indicats. 

A falta d'acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre el director d'Obra 

i el Contractista abans de començar l'execució dels treballs i en el termini que 

determini el contracte d'obra o, si no n'hi ha, abans de quinze dies hàbils des 

que se li comuniqui al director d'Obra. Si subsisteix la diferència, s'acudirà, 

en primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadro de preus del projecte 

i, en segon lloc, al banc de preus d'ús més freqüent en la localitat. 

Els contradictoris que hi hagi es referiran sempre als preus unitaris de la data 

del contracte d'obra. Mai es prendrà per a la valoració dels corresponents 

preus contradictoris la data de l'execució de la unitat d'obra en qüestió. 

3.5.4  Reclamació d’augment de preus 

Si el Contractista, abans de la firma del contracte d'obra, no hagués fet la 

reclamació o observació oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omissió 

reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost 

que serveixi de base per a l'execució de les obres. 

3.5.5  Formes tradicionals de mesurar o d’aplicar els preus 

En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums locals respecte de 

l'aplicació dels preus o de la forma de mesurar les unitats d'obra executades. 

Caldrà ajustar-se al que preveu el Pressupost i en el criteri de mesurament 

en obra arreplegat en el Plec. 

3.5.6  De la revisió dels preus contractats 

El pressupost presentat pel Contractista s'entén que és tancat, per la qual 

cosa no s'aplicarà revisió de preus. 
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Només es procedirà a efectuar revisió de preus quan hagi quedat 

explícitament determinat en el contracte d'obra entre el Promotor i el 

Contractista. 

3.5.7  Emmagatzematge de material 

El Contractista queda obligat a executar l’emmagatzematge de materials o 

aparells d'obra que el Promotor ordeni per escrit. 

Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel propietari, són de 

l'exclusiva propietat d'este, sent el Contractista responsable de guardar-los i 

conservar-los. 

 

3.6 Valoració i abonament dels treballs 

3.6.1  Forma i terminis d’abonament de les obres 

Es realitzarà per certificacions d'obra i s'arreplegaran les condicions en el 

contracte d'obra establert entre les parts que intervenen (Promotor i 

Contractista) que, en definitiva, és el que té validesa. 

Els pagaments s'efectuaran per la propietat en els terminis prèviament 

establerts en el contracte d'obra, i el seu import correspondrà precisament al 

de les certificacions de l'obra conformades pel director d'Execució de l'Obra, 

en virtut de les quals es verifiquen aquells. 

El director d'Execució de l'Obra realitzarà, en la forma i condicions que 

estableixi el criteri de mesurament en obra incorporant en les Prescripcions 

en quant a l'Execució per unitat d'obra, el mesurament de les unitats d'obra 

executades durant el període de temps anterior, podent el Contractista 

presenciar la realització de tals mesuraments. 

Per a les obres o parts d'obra que, per les seves dimensions i característiques, 

hagin de quedar posterior i definitivament ocultes, el contractista està obligat 

a avisar al director d'Execució de l'Obra amb la suficient antelació, a fi que 

este pugui realitzar els corresponents mesuraments i preses de dades, alçant 

els plànols que les defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el 

Contractista. 

A falta d'avís anticipat, l'existència del qual correspon provar el Contractista, 

queda aquest obligat a acceptar les decisions del Promotor sobre el particular. 

3.6.2  Relacions valorades i certificacions 

En els terminis fixats en el contracte d'obra entre el Promotor i el Contractista, 

aquest últim formularà una relació valorada de les obres executades durant 

les dates previstes, segons el mesurament practicat pel director d'Execució 

de l'Obra. 

Les certificacions d'obra seran el resultat d'aplicar, a la quantitat d'obra 

realment executada, els preus contractats de les unitats d'obra. No obstant 

això, els excessos d'obra realitzada en unitats, com ara excavacions i 
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formigons, que siguin imputables al Contractista, no seran objecte de cap 

certificació. 

Els pagaments s'efectuaran pel Promotor en els terminis prèviament 

establerts, i el seu import correspondrà al de les certificacions d'obra, 

conformades per la Direcció Facultativa. Tindran el caràcter de document i 

entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es 

deriven de la Liquidació Final, no suposant tampoc les dites certificacions 

parcials l'acceptació, l'aprovació, ni la recepció de les obres que comprenen. 

Les relacions valorades contindran només l'obra executada en el termini a 

què la valoració es refereix. Si la Direcció Facultativa ho exigís les 

certificacions s'estendran a origen. 

3.6.3  Millora d’obres lliurament executades 

Quan el Contractista, inclús amb l'autorització del director d'Obra, utilitzés 

materials de més acurada preparació o més gran que l'assenyalat en el 

projecte o substituís una classe de material per una altra que tingués assignat 

major preu, o executés amb majors dimensions qualsevol part de l'obra, o, 

en general, introduís en aquesta i sense sol·licitar-se-la, qualsevol altra 

modificació que sigui beneficiosa segons el parer de la Direcció Facultativa, 

no tindrà dret més que a l'abonament del que pogués correspondre-li en el 

cas que hagués construït l'obra amb estricta subjecció a la projectada i 

contractada o adjudicada. 

3.6.4  Abonament de treballs pressupostats amb partida 
alçada 

L'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada s'efectuarà amb la 

justificació prèvia per part del Contractista. Per a això, el director d'Obra 

indicarà al Contractista, amb anterioritat a la seva execució, el procediment 

que ha de seguir-se per a portar l’esmentada compte. 

3.6.5  Abonament de treballs executats durant el termini de 
garantia 

Efectuada la recepció provisional, i si durant el termini de garantia 

s'haguessin executat treballs qualsevol, pel seu abonament es procedirà així: 

• Si els treballs que es realitzen estiguessin especificats en el 

Projecte, i sense causa justificada no s'haguessin realitzat pel 

Contractista al moment oportú, i el director d'obra exigís la seva 

realització durant el termini de garantia, seran valorats als preus 

que figuren en el Pressupost i abonats d'acord amb el que estableix 

el present Plec de Condicions, sense estar subjectes a revisió de 

preus. 

• Si s'han executat treballs precisos per a la reparació de desperfectes 

ocasionats per l'ús de l'edifici, per haver sigut aquest utilitzat durant 

l’esmentat termini pel Promotor, es valoraran i abonaran als preus 

del dia, prèviament acordats. 
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• Si s'han executat treballs per a la reparació de desperfectes 

ocasionats per deficiència de la construcció o de la qualitat dels 

materials, res s'abonarà per ells al Contractista. 
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3.7 Indemnitzacions Mútues 

3.7.1  Indemnització per retard del termini de finalització 
de les obres 

Si, per causes imputables al Contractista, les obres patiren un retard en la 

seva finalització amb relació al termini d'execució previst, el Promotor podrà 

imposar al Contractista, amb càrrec a l'última certificació, les penalitzacions 

establertes en el contracte, que mai seran inferiors al perjudici que pogués 

causar el retard de l'obra. 

3.7.2  Retard dels pagaments per part del promotor 

Es regularà en el contracte d'obra les condicions a complir per part d'ambdós. 

 

3.8 Diversos 

3.8.1  Millores, augments i/o reduccions d’obra 

Només s'admetran millores d'obra, en el cas que el director d'Obra hagi 

ordenat per escrit l'execució dels treballs nous o que milloren la qualitat dels 

contractats, així com dels materials i maquinària previstos en el contracte. 

Només s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, en el cas 

que el director d'Obra hagi ordenat per escrit l'ampliació de les contractades 

com a conseqüència d'observar errors en els mesuraments de projecte. 

En ambdós casos serà condició indispensable que ambdós parts contractants, 

abans de la seva execució o ocupació, convinguin per escrit els imports totals 

de les unitats millorades, els preus dels nous materials o maquinària ordenats 

emprar i els augments que totes aquestes millores o augments d'obra 

suposen sobre l'import de les unitats contractades. 

Es seguirà el mateix criteri i procediment, quan el director d'Obra introdueixi 

innovacions que suposen una reducció en els imports de les unitats d'obra 

contractades. 

3.8.2  Unitats d’obra defectuoses 

Les obres defectuoses no es valoraran. 

3.8.3  Assegurança de les obres 

El Contractista està obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps 

que duri la seva execució, fins a la recepció definitiva. 

3.8.4  Conservació de l’obra 

El Contractista està obligat a conservar l'obra contractada durant tot el temps 

que duri la seva execució, fins a la recepció definitiva. 

3.8.5  Ús pel contractista d’edifici o béns del promotor 

No podrà el Contractista fer ús d'edifici o béns del Promotor durant l'execució 

de les obres sense el consentiment del mateix. 
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A l'abandonar el Contractista l'edifici, tant per bona terminació de les obres, 

com per resolució del contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en 

el termini que s'estipuli en el contracte d'obra. 

 

3.10 Terminis d’execució: Planning d’obra 

En el contracte d'obra hauran de figurar els terminis d'execució i entregues, 

tant totals com parcials. A més, serà convenient adjuntar al respectiu 

contracte un Planning de l'execució de l'obra on figuren de forma gràfica i 

detallada la duració de les distintes partides d'obra que hauran de conformar 

les parts contractants. 

 

3.11 Liquidació econòmica de les obres 

Simultàniament al lliurament de l'última certificació, es procedirà a 

l'atorgament de l'Acta de Liquidació Econòmica de les obres, que hauran de 

firmar el Promotor i el Contractista. En aquest acte es donarà per acabada 

l'obra i s'entregaran, si és el cas, les claus, els corresponents butlletins 

degudament omplerts d'acord amb la Normativa Vigent, així com els 

projectes Tècnics i permisos de les instal·lacions contractades. 

Aquesta Acta de Liquidació Econòmica servirà d'Acta de Recepció Provisional 

de les obres, per a la qual cosa serà conformada pel Promotor, el Contractista, 

el director d'Obra i el director d'Execució de l'Obra, quedant des d’aquest 

moment la conservació i custòdia de les mateixes a càrrec del Promotor. 

L'esmentada recepció de les obres, provisional i definitiva, queda regulada 

segons es descriu en les Disposicions Generals del present Plec. 

 

3.13 Liquidació final de l’obra 

Entre el Promotor i Contractista, la liquidació de l'obra haurà de fer-se d'acord 

amb les certificacions conformades per la Direcció d'Obra. Si la liquidació es 

realitzés sense el vist i plau de la Direcció d'Obra, aquesta només intervindrà, 

en cas de desavinença o desacord, en el recurs davant dels tribunals. 
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4 Condicions Tècniques 

4.1 Prescripcions sobre els materials 

4.1.1  Garanties de Qualitat (Marcat CE) 

El terme producte de construcció queda definit com qualsevol producte 

fabricat per a la seva incorporació, amb caràcter permanent, a les obres 

d'edificació i enginyeria civil que tinguin incidència sobre els següents 

requisits essencials: 

• Resistència mecànica i estabilitat. 

• Seguretat en cas d'incendi. 

• Higiene, salut i medi ambient. 

• Seguretat d'utilització. 

• Protecció contra el soroll. 

• Estalvi d'energia i aïllament tèrmic. 

El marcat CE d'un producte de construcció indica: 

• Que aquest compleix amb unes determinades especificacions 

tècniques relacionades amb els requisits essencials continguts en 

les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guies DITE (Guies per al 

Document d'Idoneïtat Tècnica Europeu). 

• Que s'ha complert el sistema d'avaluació de la conformitat establert 

per la corresponent Decisió de la Comissió Europea. 

Sent el fabricant el responsable de la seva fixació i l'Administració competent 

en matèria d'indústria la que vetlli per la utilització correcta del marcat CE. 

És obligació del director de l'Execució de l'Obra verificar si els productes que 

entren en l'obra estan afectats pel compliment del sistema del marcat CE i, 

en cas de ser així, si es compleixen les condicions establertes en el Reial 

Decret 1630/1992 pel que es trasllada al nostre ordenament legal la Directiva 

de Productes de Construcció 89/106/CEE. 

El marcat CE es materialitza per mitjà del símbol “CE” acompanyat d'una 

informació complementària. 

El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per orde de preferència: 

• En el producte pròpiament dit. 

• En una etiqueta adherida al mateix. 

• En el seu envàs o embalatge. 

• En la documentació comercial que li acompanya. 

Les lletres del símbol CE es realitzen segons el dibuix adjunt i han de tindre 

una dimensió vertical no inferior a 5 mm. 
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A més del símbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles 

localitzacions una sèrie d'inscripcions complementàries, el contingut específic 

de la qual es determina en les normes harmonitzades i Guies DITE per a cada 

família de productes, entre les que s'inclouen: 

• El número d'identificació de l'organisme notificat (quan procedeixi) 

• El nom comercial o la marca distintiva del fabricant 

• La direcció del fabricant 

• El nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica 

• Les dos últimes xifres de l'any en què s'ha estampat el marcat en 

el producte 

• El número del certificat CE de conformitat (quan procedeixi) 

• El número de la norma harmonitzada i en cas de veure's afectada 

per diverses els números de totes elles 

• La designació del producte, el seu ús previst i la seua designació 

normalitzada 

• Informació addicional que permeti identificar les característiques del 

producte atenent a les seves especificacions tècniques 

Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen per què tindre un 

format, tipus de lletra, color o composició especial, havent de complir 

únicament les característiques ressenyades anteriorment per al símbol. 

Exemple de marcat CE: 
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Dins de les característiques del producte podem trobar que alguna d'elles 

presenti la menció "Prestació no determinada" (PND). 

L'opció PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat 

membre no té requisits legals per a una determinada característica i el 

fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta característica. 

 

4.2 Prescripcions sobre verificacions de l’Edifici acabat 

4.2.1  Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat 

D'acord amb l'article 7.4 del CTE, en l'obra acabada, bé sobre l'edifici en el 

seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, 

totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se 

amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el 

present plec, per part del constructor, i a càrrec seu, independentment de les 

ordenades per la Direcció Facultativa i les exigides per la legislació aplicable. 

F FONAMENTACIONS 

Segons el CTE DB ES C, en el seu apartat 4.6.5, abans de la posada en servei 

de l'edifici s'ha de comprovar, per part del director d'Execució de l'Obra, que: 

• La fonamentació es comporta en la forma prevista en el projecte. 

• No s'aprecia que s'estiguin superant les càrregues admissibles. 

• Els seients s'ajusten a allò que s'ha previst, si, en casos especials, 

així ho exigeix el projecte o el director d'Obra. 

• No s'han plantat arbres les arrels dels qual puguin originar canvis 

d'humitat en el terreny de fonamentació, o creat zones verdes el 

drenatge del qual no estigui previst en el projecte, sobretot en 

terrenys expansius. 

E ESTRUCTURES 

Una vegada finalitzada l'execució de cada fase de l'estructura, a l'entrar en 

càrrega es comprovarà visualment el seu eficaç comportament, per part de 

la Direcció d'Execució de l'Obra, verificant que no es produeixen deformacions 



 
 

34 
 

PLEC DE CONDICIONS 
 

Càlcul, disseny i construcció d’un edifici d’ús industrial destinat 

a la reparació de vehicles a motor a Sant Hilari Sacalm (Girona). 

no previstes en el projecte ni apareixen esquerdes en els elements 

estructurals. 

En cas contrari i quan s’apreciï algun problema, s'han de realitzar proves de 

càrrega, el cost del qual serà a càrrec de l'empresa constructora, per a 

avaluar la seguretat de l'estructura, en la seva totalitat o d'una part d'ella. 

Aquestes proves de càrrega es realitzaran d'acord amb un Pla d'Assajos que 

avaluï la viabilitat de les proves, per una organització amb experiència en 

aquest tipus de treballs, dirigida per un tècnic competent. 

F FAÇANES 

Prova d'escorrentia per a comprovar l'estanqueïtat a l'aigua d'una zona de 

façana per mitjà de simulació de pluja sobre la superfície de prova, en la 

fatxada més desfavorable. 

Prova d'escorrentia, per part del constructor, i a càrrec seu, per a comprovar 

l'estanqueïtat a l'aigua de portes i finestres de la fusteria exterior dels buits 

de façana, en almenys un buit cada 50 m² de fatxada i no menys d’un per 

façana. 

C PLANES 

Prova d'estanqueïtat, per part del constructor, i a càrrec seu, de coberta 

plana: Es taponaran tots els desaigües i s'omplirà la coberta d'aigua fins a 

l'altura de 2 cm en tots els punts. Es mantindrà l'aigua durant 24 hores. Es 

comprovarà l'aparició d'humitats i la permanència de l'aigua en alguna zona. 

Aquesta prova es realitzarà una vegada acabada i rematada la coberta. 

I INSTAL·LACIONS 

Les proves finals de la instal·lació s'efectuaran, una vegada l'edifici estigui 

acabat, per l'empresa instal·ladora, que disposarà dels mitjans materials i 

humans necessaris per a la seva realització. 

Totes les proves s'efectuaran en presència de l'instal·lador autoritzat o del 

director d'Execució de l'Obra, que ha de donar la seva conformitat tant al 

procediment seguit com als resultats obtinguts. 

Els resultats de les diferents proves realitzades a cada un dels equips, aparells 

o subsistemes, passaran a formar part de la documentació final de la 

instal·lació. S'indicaran marca i model i es mostraran, per a cada equip, les 

dades de funcionament segons projecte i les dades mesurades en obra durant 

la posada en marxa. 

Quan per a estendre el certificat de la instal·lació sigui necessari disposar 

d'energia per a realitzar proves, se sol·licitarà a l'empresa subministradora 

d'energia un subministrament provisional per a proves, per l'instal·lador 

autoritzat o pel director de la instal·lació, i sota la seva responsabilitat. 

Seran a càrrec de l'empresa instal·ladora totes les despeses ocasionades per 

la realització d'aquestes proves finals, així com les despeses ocasionades per 

l'incompliment de les mateixes. 

 

 



 
 

35 
 

PLEC DE CONDICIONS 
 

Càlcul, disseny i construcció d’un edifici d’ús industrial destinat 

a la reparació de vehicles a motor a Sant Hilari Sacalm (Girona). 
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Annex A: Plec de Condicions Tècniques Particulars a Estructures 

1 Execució General de les Obres 

En general són vàlides totes les prescripcions i condicions que apareguin en 

les Instruccions, Plecs de Condicions o Normes oficials que reglamenten 

l'execució d'aquest Projecte, especialment les referides a la soldadura de 

l'estructura metàl·lica, col·locació de l’armadura i de la posada en obra del 

formigó i que es defineixin en les seves normes bàsiques corresponents: CTE. 

EAE i EHE. El procés constructiu triat per l'Industrial haurà de ser posat en 

coneixement i ser acceptat per la Direcció d'Obra. 

 

2 Caracterització dels Materials 

2.1 Condicions Generals 

En general són vàlides totes les prescripcions que referents a les condicions 

que hauran de satisfer els materials apareguin en les Instruccions, Plecs de 

Condicions o Normes oficials que reglamenten la recepció, el transport, 

manipulació o ús en les obres d'aquest Projecte, sempre que no s'oposen a 

les prescripcions particulars del Present capítol. 

Els materials que s'utilitzen en l'Obra hauran de tindre unes condicions 

mínimes establertes en el present Plec. El contractista té llibertat per a obtenir 

els materials que les obres necessiten dels punts que s'estimen convenients, 

sense modificació dels preus establerts. 

 

2.2 Procedència dels materials 

El Contractista proposarà al Tècnic director de les obres les pedreres, 

graveres, fàbriques, marques de prefabricats i en general la procedència de 

tots els materials que s'utilitzen en les obres, per a la seva aprovació si és 

procedent, suposant que l'acceptació en principi d'un material, no sigui 

obstacle per a poder ser rebutjat en el futur, si canviessin les seves 

característiques primitives. En cap cas es procedirà a la provisió i utilització 

en obra de materials de procedència no aprovada. 

 

2.4 Emmagatzematge 

Els materials s'emmagatzemaran de manera que s'asseguri la seva correcta 

conservació i de manera que es faciliti la seva inspecció en cas de necessitat. 

 

2.5 Materials defectuosos però acceptables 

Si els materials fossin defectuosos però acceptables segons el parer de la 

Propietat es podran usar, sent el Tècnic director qui després d'escoltar al 

Contractista, indiqui el preu a què han de valorar-se. 
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Si el Contractista no estigués conforme amb el preu fixat, seria obligat 

substituir aquests materials per altres que complissin totes les condicions 

indicades en este Plec. 

 

2.6 Productes d’Excavació 

El Contractista podrà utilitzar en les obres objecte del Contracte, els materials 

que obtinguin de l'excavació, sempre que aquests compleixin les condicions 

previstes en el present capítol. Per a utilitzar aquests materials en altres obres 

serà necessària l'autorització del Tècnic director. 

 

2.7 Responsabilitat del Contractista 

La recepció dels materials té, en tot cas, caràcter provisional fins que es 

comprovi el seu comportament en l'obra i no exclou al Contractista de les 

seves responsabilitats per damunt de la qualitat dels mateixos, que subsistirà 

fins que siguin definitivament rebudes les obres en què hagin sigut utilitzats. 

 

3 Formigons 

3.1 Materials 

Els formigons a utilitzar es defineixen per les característiques que han de 

complir, a més del que està disposat en la Instrucció per al Projecte i 

l'Execució d'Obres de Formigó en massa i armat EHE. 

 

3.2 Fabricació del formigó 

Una vegada determinada la dosificació més convenient per a preparar el 

formigó es procedirà a la mesura dels materials. Tant el ciment com els àrids 

es mesuraran en pes. (Excepte autorització de la Direcció de les obres per a 

realitzar el mesurament dels àrids per volum). 

Es comprovarà sistemàticament el contingut d'humitat dels àrids, 

especialment el de la sorra, per a corregir, si és el cas, la quantitat d'aigua 

directament abocada en la formigonera. Aquest control s'efectuarà amb el 

con d'Abrams, mesurant la consistència. 

Per raons d'homogeneïtat del formigó resultant els materials s'abocaran dins 

de la formigonera en l'orde següent: 

1. Aproximadament la mitat d'aigua. 

2. El ciment i la sorra simultàniament. Si no és possible s'abocarà una 

fracció del primer i després la fracció que proporcionalment 

correspongui de la segona, repetint-se l'operació fins a completar 

les quantitats previstes. 

3. La grava, si està dividida en dos o més fraccions, haurà de seguir 

el mateix procediment que per al ciment i la sorra. 
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4. La resta d'aigua de pastat, si és possible no s'abocarà d'una vegada, 

sinó de la forma que s'assembli més a un doll continu. 

La duració de l'aigua de pastat ha de ser la necessària per a aconseguir una 

mescla íntima i homogènia dels diferents components, havent de quedar l'àrid 

ben recobert de pasta de ciment. Aquesta operació, es realitzarà  amb 

formigonera i amb un període de batuda a la velocitat de règim, no inferior a 

un minut i mig o dos. 

No es mesclaran masses fresques que continguin diferents tipus de ciments. 

Si es canviés de tipus de ciment haurà de netejar-se abans perfectament la 

formigonera. 

Quan els formigons hagin de ser vibrats, el temps de batuda s'incrementarà 

fins a dos o tres minuts. 

En cas d'haver d'utilitzar productes d'addició s'afegiran a la mescla dissolta 

en una part d'aigua del pastat. Quan l'addició contingui clorur càlcic s'afegirà 

en sec, mesclant-se amb els àrids, però mai en contacte amb el ciment. Es 

pot agregar en forma de dissolució. Abans de tornar a carregar la formigonera 

es buidarà totalment el seu contingut. No es permetrà tornar a pastar en cap 

cas, formigons que s'hagin forjat parcialment, encara que s'afegeixin noves 

quantitats de ciment, àrids i aigua. 

Quan la formigonera hagi estat parada més de trenta minuts, es netejarà 

perfectament abans de començar amb nous tipus d'aglomerats. 

 

3.3 Transport i col·locació en obra 

Per al transport del formigó s'utilitzaran procediments adequats perquè les 

masses arribin al lloc de la seva col·locació sense experimentar variació 

sensible de les característiques que tenien recent pastades; sense presentar 

disgregacions, intrusió de cossos estranys, canvis apreciables en el contingut 

d'aigua, etc. Es col·locarà sempre amb ajuda de vibradors de potència i 

freqüència aprovats per Direcció de l'Obra. En general no deuran transcórrer 

més de quaranta-cinc (45) minuts entre la fabricació i col·locació en obra del 

formigó excepte que s'adopten mesures especials i que prèviament seran 

autoritzades per la Direcció de l'Obra. Haurà d'evitar-se que el formigó 

s'assequi durant el transport. 

3.3.1  Col·locació del formigó 

La col·locació del formigó haurà d'efectuar-se de manera que no es produeixi 

la disgregació de la mescla. 

L'abocament no haurà d'efectuar-se des de gran altura (un metre i mig com 

a màxim en caiguda lliure), procurant que la seva direcció sigui vertical i 

evitant desplaçaments horitzontals de la massa. El formigó haurà d'anar 

dirigit durant l'abocament impedint el seu xoc lliure contra l'encofrat o les 

armadures. 

La col·locació s'efectuarà per capes o tongades horitzontals de grossària 

inferior a què permet una bona compactació de la massa. Les capes seran de 
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trenta (30) centímetres i en cap cas superaran els quaranta (40) centímetres 

de grossària en el cas de formigó en massa. Amb formigó armat la capa 

màxima permesa serà de vint (20) centímetres. 

3.3.2  Compactació 

Es realitzarà per mitjà de vibradors interns la freqüència del qual no serà 

inferior a sis mil (6.000) cicles per minut. L'agulla haurà de disposar-se 

verticalment en la massa de formigó, introduint-la en cada capa fins que la 

punta penetri en la capa inferior i evitant tot contacte amb les armadures en 

cas de tractar-se de formigó armat. L'agulla, haurà de desplaçar-se amb 

lentitud, perquè el forat que es creï al seu costat s’empleni per complet. 

S'ha de vibrar en molts punts durant poc temps, (de l'orde d'un minut i mig). 

La distància òptima entre punts vibrats oscil·la entre quaranta (40) i seixanta 

(60) centímetres. 

 

3.4 Curat del formigó 

Durant el període de forjat del formigó, es mantindrà la seva humitat i 

s'evitarà que suporti sobrecàrregues. 

Una vegada endurit el formigó es mantindran humides les seves superfícies 

externes durant un termini de deu (10) dies. Si el formigonat es realitza en 

temps calorós s'augmentarà aquest termini a quinze (15) dies. 

3.4.1  Formigonat en temps fred o calurós 

Formigonat en temps fred: 

En general, es suspendrà el formigonat sempre que es previngui que dins de 

les quaranta vuit hores següents pugui haver-hi un descens de la temperatura 

ambient per sota dels zero graus centígrads. 

En els casos en què, per absoluta necessitat, es formigonés en temps de 

gelades, s'adoptaran les mesures necessàries per a garantir que, durant el 

forjat i primer enduriment del formigó, no hauran de produir-se 

deterioraments permanents apreciables de les característiques resistents del 

material. 

Si no és possible garantir que, amb les mesures adoptades, s'haurà 

d'aconseguir evitar aquesta pèrdua de resistència, es realitzaran els assajos 

informatius necessaris per a conèixer la resistència realment aconseguida, 

adoptant-se, si és el cas, les mesures oportunes. 

Formigonat en temps calorós: 

Quan el formigó s’efectuï en temps calorós, s'adoptaran les mesures 

oportunes per a evitar l'evaporació sensible de l'aigua de pastat, tant durant 

el transport com en la col·locació del formigó. 

Una vegada efectuada la col·locació del formigó, es protegirà del sol i 

especialment del vent per a evitar que es dessequi. 
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Si la temperatura ambient és superior a 40ºC, se suspendrà el formigonat 

excepte autorització expressa de la Direcció de l'Obra. 

4 Aigua per a utilitzar en morters i formigons 

4.1 Condicions tècniques exigibles 

Compliran amb les condicions exposades en la Instrucció EHE.  

 

4.2 Condicions particulars de recepció 

Podran ser utilitzades com a norma general totes les aigües acceptades en la 

pràctica habitual, fent analitzar les que no tinguin antecedents concrets i 

ofereixin dubtes en la seva composició i puguin alterar les propietats exigides 

a morters i formigons, segons especifica la Instrucció de Formigó Estructural 

“EHE”. 

 

5 Àrids a utilitzar en morters i formigons 

5.1 Condicions tècniques exigibles 

Compliran les especificacions contingudes en els articles de la Instrucció de 

Formigó Estructural “EHE”. 

 

5.2 Condicions particulars de recepció 

Si no es tenen antecedents de l'àrid abans de començar l'obra es 

determinaran les característiques definides en la Instrucció i durant la 

mateixa es farà un seguiment de cada subministrament, de la grandària de 

l'àrid. 

 

6 Graves a utilitzar en morters i formigons 

6.1 Condicions tècniques exigibles 

Compliran les especificacions contingudes en els articles de la Instrucció de 

Formigó Estructural “EHE”. 

 

6.2 Condicions particulars de recepció 

Si no es tenen antecedents de l'àrid abans de començar l'obra es 

determinaran les característiques definides en la Instrucció i durant la 

mateixa es farà un seguiment de cada subministrament, de la grandària de 

l'àrid. 
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Uts. Quant. Preu Ut. Total

1 5148,01

% 1,00 968,00 968,00

m³ 166,8 24,17 4031,56

m³ 0,89 166,8 148,45

2 2857,03

Ut. 2,00 218,69 437,38

m 61 16,75 1021,75

m 27 25,2 680,4

PRESSUPOST PROJECTE

Demolició completa, per empenta 
mecànica, d'edifici aïllat.

Excavació en rases per cimentacions 
en terrenys d'argila semidura, amb 
mitjans mecànics, retirada dels 
materials excavats i càrrega a camió. 
En el preu ja hi consta la 
retroexcavadora i el peó ordinari de 
construcció. 

PREPARACIÓ DEL TERRENY

1.1 DCE010. Demolició completa de 
l'edifici existent

1.2 ADE010. Excavació de rases i pous

1.3 ADT010. Transport de terres dins 
de l'obra 

Transport de terres dins de l'obra, 
amb càrrega mecànica sobre del 
camió de 12 t.

ADE010. Col·lector enterrat.2.3
Col·lector enterrat de sanejament  
mitjançant sistema integral 
registrable, de PVC llis, sèrie SN-4, 
rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 
200 mm de diàmetre, amb junta 
elàstica.

RECOLLIDA D'AIGÜES

2.1 ASA010. Arqueta.

Arqueta de pas, d'obra de fàbrica, 
registrable,  de dimensions interiores 
40x40x150 cm, amb marc i tapa de 
fundició, incluent l'excavació manual i 
el relleno del trasdós.

2.2 ADE010. Col·lector enterrat.

Col·lector enterrat de sanejament  
mitjançant sistema integral 
registrable, de PVC llis, sèrie SN-4, 
rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 
110 mm de diàmetre, amb junta 
elàstica.
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m 50 14,35 717,5

3 12610,91

m³ 19,34 141,47 2736,03

m³ 68,05 145,11 9874,88

4 1862,84

Ut. 6,00 20,80 124,80

Ut. 2,00 33,75 67,50

PLAQUES D'ANCORATGE

4.1 EAS005. Placa d'anclatge amb 
perns soldats i preparació de 
cantells.

Placa d'anclatge d'acer S275JR en 
perfil plà, de 250x250 mm i espessor 
10 mm, amb 4 perns soldats, d'acer 
corrugat UNE-EN 10080 B 400 S 
de 10 mm de diàmetre i 30 cm de 
longitud total.

3.2 CSZ010. Sabata de cimentació de 
formigó armat

Sabata de cimentació de formigó 
armat, realitzada amb formigó HA-
25/B/20/IIa fabricat en central, i 
abocat desde camió, i acer UNE-EN 
10080 B 400 S, quantía 50 kg/m³.

CIMENTACIONS

3.1 CAV010. Biga entre sabates

Biga de lligat de formigó armat, 
realitzada amb formigó HA-
25/B/20/IIa fabricat en central, i 
abocat desde camió, i acer UNE-EN 
10080 B 400 S, quantía 60 kg/m³.

4.2 EAS005. Placa d'anclatge amb 
perns soldats i preparació de 
cantells.

Placa d'anclatge d'acer S275JR en 
perfil plà, de 300x300 mm i espessor 
15 mm, amb 4 perns soldats, d'acer 
corrugat UNE-EN 10080 B 400 S 
de 14 mm de diàmetre i 30 cm de 
longitud total.

2.4 ADE010. Canal recollida aigua

Canal de recollida d'aigua de coberta 
mitjançant sistema integral 
registrable, de PVC llis, sèrie SN-4, 
rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 
125 mm de diàmetre, amb junta 
elàstica.

2



Ut. 3,00 35,73 107,19

Ut. 3,00 42,17 126,51

Ut. 2,00 59,98 119,96

Ut. 12,00 109,74 1316,88

5 46359,88

kg 10153,18 2,29 23250,78

4.3 EAS005. Placa d'anclatge amb 
perns soldats i preparació de 
cantells.
Placa d'anclatge d'acer S275JR en 
perfil plà, de 350x350 mm i espessor 
12 mm, amb 4 perns soldats, d'acer 
corrugat UNE-EN 10080 B 400 S 
de 16 mm de diàmetre i 30 cm de 
longitud total.

4.4 EAS005. Placa d'anclatge amb 
perns soldats i preparació de 
cantells.

Placa d'anclatge d'acer S275JR en 
perfil plà, de 350x350 mm i espessor 
14 mm, amb 4 perns soldats, d'acer 
corrugat UNE-EN 10080 B 400 S 
de 16 mm de diàmetre i 35 cm de 
longitud total.

4.5 EAS005. Placa d'anclatge amb 
perns soldats i preparació de 
cantells.

Placa d'anclatge d'acer S275JR en 
perfil plà, amb rigiditzadors, de 
400x400 mm i espessor 15 mm, 
amb 4 perns soldats, d'acer corrugat 
UNE-EN 10080 B 400 S de 16 mm 
de diàmetre i 55 cm de longitud total.

4.6 EAS005. Placa d'anclatge amb 
perns soldats i preparació de 
cantells.

Placa d'anclatge d'acer S275JR en 
perfil plà, amb rigiditzadors, de 
500x500 mm i espessor 20 mm, 
amb 8 perns soldats, d'acer corrugat 
UNE-EN 10080 B 400 S de 20 mm 
de diàmetre i 50 cm de longitud total.

ESTRUCTURA METÀL·LICA

5.1 EAV010. Acer en bigues. 

Acer S275JR en bigues, amb peces 
simples de perfils laminats en calent 
de les series IPN, IPE, UPN, HEA, 
HEB o HEM amb unions soldades.

3



kg 10091,31 2,29 23109,10

6 14972,89

m2 300,60 49,81 14972,89

7 14357,60

m2 274 52,40 14357,60

EAS010. Acer en pilars.

Acer S275JR en pilars, amb peces 
simples de perfils laminats en calent 
de les series IPN, IPE, UPN, HEA, 
HEB o HEM amb unions soldades.

COBERTA

6.1 QAD040. Coberta plana, no 
transitable, panells tipus 
Sandwich. 

Cuberta plana no transitable, no 
ventilada, tipus Sandwich, pendent del 
1% al 5%, composta per la unió de 
dos xapes d'acer galvanitzat i prelacat 
S 280, acabat llis, amb un nucli 
d'espuma de poliuretà ingectat 
(aïllament tèrmic). Té un espessor de 
40mm.

PAVIMENT

7.1 RSI010. Paviment industrial 
cimentós, sistema "BASF 
Construction 

Paviment industrial cimentós amb 
solera de formigó armat de 30 cm 
d'espessor, realitzada amb formigó 
HA-25/B/20/IIa fabricat en 
central, i abocat desde camió, 
estés i vibrat manual, i malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; 
acabat mitjançant fratasat mecànic i 
tractat superficialment amb morter 
de rodadura, Mastertop 100 "BASF 
Construction Chemical", color 
Vermell Terracota, amb àrids de 
quarz, pigments i adhitius, 
rendiment 5 kg/m².

5.2
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8 12728,31

m2 183 40,22 7368,30

m2 223,80 23,95 5360,01

9 529,79

m2 21,20 24,99 529,79

10 1395,17

Ut. 2,00 188,05 376,10

INSTAL·LACIONS AIGUA SANITÀRIA

10.1 SMS005. Aparell sanitàri (pica).

Pica de semiempotrar sèrie bàsica, 
color blanc, de 510x455 mm, equipat 
amb aixetes monomando, sèrie 
bàsica, acabat cromat, amb airejador i 
desaigua, acabat blanc.

FAÇANA

ENVANS INTERIORS

9.1 PTY010. Sistema "PANELSYSTEM" 
d'envà de panells de guix 
reforzats amb fibra de vidre.

Partició interior (separació dins d'una 
mateixa unitat d'ús), sistema envà TC-
7 "PANELSYSTEM", de 70 mm 
d'espessor total, de panell alleugerat 
de guix reforzat amb fibra de vidre, 
TC-7 "PANELSYSTEM".

8.1 CNF010. Mur armat de blocs de 
formigó.

Mur de 20 cm d'espessor de fàbrica, 
de bloc buit de formigó, per 
revestir, color gris, 40x20x20 cm, 
resistència normalitzada R10 (10 
N/mm²), rebuda amb morter de 
ciment M-7,5, amb pilastres 
intermitges  de formigó amb 
armadura d'acer UNE-EN 10080 B 
400 S, quantía 5 kg/m².

8.2 FFZ020. Paret exterior de façana, 
de fàbrica de bloc de formigó per 
revestir.

Paret exterior de tancament de 
façana, de 20 cm d'espessor de 
fàbrica, de bloc buit de formigó, per 
revestir, color gris, 40x20x10 cm, 
resistància normalitzada R10 (10 
N/mm²), rebuda amb morter de 
ciment M-7,5.
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Ut. 1,00 868,57 868,57

m 35,00 4,30 150,50

11 5622,11

m 187,50 0,69 129,38

m 98,00 0,85 83,30

m 77,50 1,53 118,58

m 2,50 2,62 6,55

10.2 ICA010. Termo elèctric.

Termo elèctric per el servei d’A.C.S., 
resistència blindada, capacitat de 300 
l, potència 1200 W, de 1820 mm de 
altura i 625 mm de diàmetre, model 
HS 300 "JUNKERS".

INSTAL·LACIONS ELÈCTRICA

11.1 IEH010. Cable amb aïllament de 
dimensions 1,5 mm2

11.4 IEH010. Cable amb aïllament de 
dimensions 6 mm2

Cable unipolar RV-K, no propagador 
de llama, amb conductor de coure 
classe 5 (-K) de 6 mm² de secció, 
amb aïllament de polietilè reticulat (R) 
i cuberta de PVC (V), amb una tensió 
assignada de 0,6/1 kV.

10.3 Tub de PVC

Tub de 12 mm de diàmetre de PVC 
per conduir l'aigua des de la xarxa 
principal del poble fins al termo i les 
piques d'aigua sanitària.

Cable unipolar H07V-K amb conductor 
multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 
mm² de secció, amb aïllament de 
PVC, sent la seva tensió assignada de 
450/750 V.

11.2 IEH010. Cable amb aïllament de 
dimensions 2,5 mm2

Cable unipolar H07V-K amb conductor 
multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 
mm² de secció, amb aïllament de 
PVC, amb una  tensió assignada de 
450/750 V.

11.3 IEH010. Cable amb aïllament de 
dimensions 2,5 mm2

Cable multipolar RV-K, no propagador 
de flama, amb conductor de coure 
classe 5 (-K) de 2x2,5 mm² de secció, 
amb aïllament de polietilè reticulat (R) 
i cuberta de PVC, amb una tensió 
assignada de 450/750 V.
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m 140,00 3,52 492,80

m 0,50 3,13 1,57

m 15,20 6,60 100,32

m 53,80 13,57 730,07

m 443,00 3,69 1634,67

m 28,70 4,32 123,98

11.6 IEH010. Cable amb aïllament de 
dimensions 10 mm2

Cable unipolar RV-K, no propagador 
de llama, amb conductor de coure 
classe 5 (-K) de 10 mm² de secció, 
amb aïllament de polietilè reticulat (R) 
i cuberta de PVC (V), amb una tensió 
assignada de 0,6/1 kV.

11.7 IEH010. Cable amb aïllament de 
dimensions 16 mm2

Cable multipolar RV-K, no propagador 
de flama, amb conductor de coure 
classe 5 (-K) de 3x16 mm² de secció, 
amb aïllament de polietilè reticulat (R) 
i cuberta de PVC, amb una tensió 
assignada de 0,6/1 kV. 

11.8 IEH010. Cable amb aïllament de 
dimensions 25 mm2

Cable multipolar RV-K, no propagador 
de flama, amb conductor de coure 
classe 5 (-K) de 3x25 mm² de secció, 
amb aïllament de polietilè reticulat (R) 
i cuberta de PVC, amb una tensió 
assignada de 0,6/1 kV. 

11.5 IEH010. Cable amb aïllament de 
dimensions 6 mm2

Cable multipolar RV-K, no propagador 
de flama, amb conductor de coure 
classe 5 (-K) de 3x6 mm² de secció, 
amb aïllament de polietilè reticulat (R) 
i cuberta de PVC (V), amb una tensió 
assignada de 0,6/1 kV. 

11.9 IEO010. Canalització 25 mm 

Canalizació fixe en superficie de tub 
rígid de PVC, endollable, curvable en 
calent, de color negre, de 25 mm de 
diàmetre nominal, resistència a la 
compressió 1250 N, amb grau de 
protecció IP 547.

11.10 IEO010. Canalització 32 mm 

Canalizació fixe en superficie de tub 
rígid de PVC, endollable, curvable en 
calent, de color negre, de 32 mm de 
diàmetre nominal, resistència a la 
compressió 1250 N, amb grau de 
protecció IP 547.
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m 53,80 14,38 773,64

Ut. 1,00 9,11 9,11

Ut. 4,00 17,10 68,40

Ut. 8,00 6,90 55,20

Ut. 3,00 17,10 51,30

Ut. 13,00 6,80 88,40

Ut. 5,00 11,80 59,00

Ut. 2,00 17,10 34,20

Ut. 2,00 27,00 54,00

Ut. 1,00 24,90 24,90

11.11 IEO010. Canalització 50 mm 

Canalizació fixe en superficie de tub 
rígid de policarbonat, exempt 
d'halògens, endollable, curvable en 
calent, de color gris, de 50 mm de 
diàmetre nominal, resistència a la 
compressió 1250 N, amb grau de 
protecció IP 547.

Magnetotèrmic

EN60898 Magnetotèrmic de 10 kA 
Curva C de 32 A, 240V / 415 V, Tipo 
C; Categoria 3: Bipolar

11.12

11.18 Magnetotèrmic

EN60898 Magnetotèrmic de 10 kA 
Curva C de 16 A, 240V / 415 V, Tipo 
C; Categoria 3: Tetrapolar

11.20 Diferencial

IEC60947-2 Diferencial de 25 A, 400 V 
i 30 mA Bipolar

Magnetotèrmic

EN60898 Magnetotèrmic de 6 kA 
Curva C de 32 A, 240V / 415 V, Tipo 
C; Categoria 3: Tetrapolar

11.13

11.14 Magnetotèrmic

EN60898 Magnetotèrmic de 6 kA 
Curva C de 16 A, 240V / 415 V, Tipo 
C; Categoria 3: Bipolar

11.15 Magnetotèrmic

EN60898 Magnetotèrmic de 10 kA 
Curva C de 50 A, 240V / 415 V, Tipo 
C; Categoria 3: Tetrapolar

Magnetotèrmic11.16

EN60898 Magnetotèrmic de 6 kA 
Curva C de 10 A, 240V / 415 V, Tipo 
C; Categoria 3: Bipolar

11.19

EN60898 Magnetotèrmic de 6 kA 
Curva C de 63 A, 240V / 415 V, Tipo 
C; Categoria 3: Tetrapolar

Magnetotèrmic

11.17 Magnetotèrmic

EN60898 Magnetotèrmic de 6 kA 
Curva C de 32 A, 240V / 415 V, Tipo 
C; Categoria 3: Bipolar
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Ut. 5,00 54,30 271,50

Ut. 3,00 94,75 284,25

Ut. 3,00 25,30 75,90

Ut. 2,00 14,30 28,60

Ut. 25,00 12,90 322,50

12 5530,85

Ut. 2,00 340,06 680,12

Ut. 9,00 538,97 4850,73

TANCAMENTS D'ALUMINI

12.1 FCY030. Tancament exterior 
d'alumini "TECHNAL".

Tancament d'alumini, lacat blanc, per 
conformat "TECHNAL" de 100x140 
cm, sistema Saphir FX, "TECHNAL", 
formada per una fulla, i amb premarc. 
Compacte incorporat (monoblock).

12.2 FCY030. Tancaments exterior 
d'alumini "TECHNAL".

Tancament d'alumini, lacat blanc, per 
conformat de finestra bisagrada 
practicable d'obertura cap a l'interior 
"TECHNAL", de 160x140 cm, sistema 
Saphir FX, "TECHNAL", formada per 
dos fulles, i amb premarc. Compacte 
incorporat (monoblock).

11.24 Fussible protecció

IEC60269 gL/gG fussible de 63A, 400 
V i 100 kA. Tipus gL/gG

11.25 Fluorescents 

Fluorescent Led Philips de 58 W 

11.21 Diferencial

IEC60947-2 Diferencial de 40 A, 400 V 
i 300 mA Tretrapolar

11.22 Diferencial

IEC60947-2 Diferencial de 63 A, 400 V 
i 300 mA Tretrapolar

11.23 Diferencial

IEC60947-2 Diferencial de 40 A, 400 V 
i 30 mA Bipolar
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13 9730,04

m2 435 8,78 3820,18

m2 532,90 11,09 5909,86

14 8598,47

Ut. 2,00 1722,6 3445,24

Ut. 1,00 2276,6 2276,60

PORTES AUTOMÀTIQUES

14.1 RFP010. Porta de ala lateral 
Cobert del darrera.

Porta ràpida apilable "ÀNGEL 
MIR" Instant Pass, per magatzems 
d'ús industrial, formada per barres 
d'acer  juntament amb lona de plàstic 
reforzada que li dóna certa lleugeresa, 
de dimensions 400x220 cm, acabat 
en verd, obertura automática.

14.2 FDG010. Porta de la Zona Central 
del Cobert del darrera

Porta ràpida apilable "ÀNGEL 
MIR" Instant Pass, per magatzems 
d'ús industrial, formada per barres 
d'acer  juntament amb lona de plàstic 
reforzada que li dóna certa lleugeresa, 
de dimensions 650x350 cm, acabat 
en verd, obertura automática.

PINTURA

13.1 RFP010. Pintura plàstica sobre 
parets exteriors.

Revestiment decoratiu de façanes 
amb pintura plàstica llisa, Similar 
Llis "REVETÓN", per la realització de la 
capa d'acabat en revestiments 
continuus bicapa; neteja i polit previ 
del suport de morter industrial, en bon 
estat de conservació, mà de fondo i 
dos mans d'acabat (rendiment: 0,25 
l/m²).

13.2 RIP025. Pintura plàstica sobre 
parets interiors de morter de 
ciment.

Pintura plàstica amb textura llisa, 
color blanc, acabat mate, sobre parets 
horizontals i verticals interiors de 
morter de ciment, mà de fondo amb 
imprimació Universal "REVETÓN" i dos 
mans d'acabat amb pintura plàstica 
Denplás "REVETÓN" (rendimiento: 
0,11 l/m² cada mà).
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Ut. 1,00 2876,6 2876,63

15 39,00

Ut. 13 3,00 39,00

16 79259,00

Ut. 2,00 18670,0 37340,00

Ut. 1,00 28645,0 28645,00

Ut. 1,00 4025,0 4025,00

Ut. 1,00 259,00 259,00

Ut. 1,00 8990,0 8990,00

Pressupost d'Execució Material (PEM) 221601,90

21 % IVA sobre 221601,90 46536,40

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 268138,29

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a (DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT MIL 
CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

MAQUINÀRIA

16.1 Elevador
Elevador de 3500 kg del fabricant 
Ravaglioli model RAV 1132

14.3 RIP025. Porta de la Nau Industrial
Puerta seccional "AEPA", per a 
naus d'ús industrial, formada per 
panells acanalats horizontal, 
antipinsament, d'acer zincat,  i lacat 
tipo sándwich amb núcli de poliuretà 
expandit de 40 mm d'espessor, de 
dimensions 400x400 cm, acabat en 
blanc RAL 9010, obertura automàtica.

ACABATS

15.1 Senyals normalitzades 

Senyals segons normativa

16.2 Forn de Pintura
Cabina-forn de pintura del fabricant 
Lagos model "Europa Potenciada" que 
inclou grup extractor i panell de 
control gestionable. Té unes 
dimensions de 7,34x3,9x3,47 m.

16.3 Màquina infrarrojos

Secador d'infrarrojos d'ona curta del 
fabricant Lagos model Master 6.

16.4 Bàscula de precisió
Bàscula de precisió per pesar la 
pintura en pols.

16.5 Bancada pneumàtica tir rapid
Bancada pneumàtica del fabricant 
ASTRA amb capacitat fins a 5000 kg.
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PLA DE SEGURETAT 
I SALUT 

 

Càlcul, disseny i construcció d’un edifici d’ús industrial destinat 

a la reparació de vehicles a motor a Sant Hilari Sacalm (Girona). 

1 Memòria 

1.1 Fonament 

En el present estudi de Seguretat es desenvolupa tota una política de 

protecció de la salut dels treballadors per mitjà de la prevenció dels riscos 

derivats del treball, en Compliment del que estableix el R.D. 1627, tal com 

es desprèn del seu Art. 1º i següents. 

Aquest Estudi de Seguretat deixarà de ser un document o requisit necessari 

en l'elaboració del projecte a omplir per les característiques de l'obra, i 

començarà a ser un element que col·labori a assolir els objectius que 

persegueix la Llei anunciada des del moment que s'apliqui la mateixa. 

En el present “Estudi de Seguretat” es reconeixen la prevenció com l'actuació 

més eficaç per a aconseguir l'objectiu desitjable d'eliminar la sinistralitat i 

malaltia laboral, per al que la informació i proposició de mitjans adequats dins 

del termini i la forma adient seran les eines que faran possible aquesta 

prevenció. 

 

1.2 Justificació de l’obligatorietat d’elaborar un estudi de 
Seguretat i Salut  

El Reial Decret 1627/1995, de 24 d'octubre, pel que s'estableixen les 

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

estableix en l'article 4, que el promotor estarà obligat en la fase de redacció 

del projecte a elaborar un Estudi de Seguretat i Salut, si es dóna algun dels 

supòsits següents: 

a) Que el pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte 

sigui igual o superior a 450.000,00 euros. 

b) Que la duració estimada sigui superior a 30 dies laborables, 

emprant-se en algun moment a més de 20 treballadors 

simultàniament. 

c) Que el volum de mà d'obra estimada, entenent per tal la suma dels 

dies de treball del total dels treballadors en l'obra, sigui superior a 

500. 

d) Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 

Com es compleix el segon supòsit previst en l'apartat 1 de l'art. 4 de RD 

1627/1997, es redacta el present Estudi de Seguretat i Salut. 

 

1.3 Objectius de l’estudi de Seguretat i Salut 

El present Estudi de Seguretat i Salut té com a objectiu analitzar i resoldre 

els problemes de seguretat i salut en el treball de forma tècnica i eficaç per 

a l'execució de les obres del projecte “Disseny, càlcul i construcció d’un edifici 
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d’ús industrial destinat a la reparació de vehicles a motor a Sant Hilari Sacalm 

(Girona)”. 

En concret, els objectius que pretén aconseguir l'Estudi de Seguretat i Salut 

són: 

 Conèixer el projecte a construir, descriure els procediments, equips 

tècnics i mitjans auxiliars que s’utilitzaran per a la realització de 

l'obra, a fi de poder analitzar els possibles riscos derivats del seu 

ús. 

 Identificar tots els riscos laborals, humanament detectables, que 

poden aparèixer al llarg de la realització dels treballs, indicant a 

aquest efecte les mesures tècniques, preventives i proteccions 

tècniques necessàries per a controlar i reduir els esmentats riscos. 

 Descriure els serveis sanitaris i comuns que haurà d'estar dotada 

l'obra, a fi de crear un ambient de salut laboral en la mateixa, per 

mitjà del qual, la prevenció de les malalties professionals sigui 

eficaç. 

 Tindre en compte el procés constructiu i orde d'execució dels 

treballs, per a aconseguir una major integració de la seguretat amb 

l'objectiu d'acabar l'obra sense accidents ni malalties professionals. 

 Contemplar les previsions i les informacions útils per a efectuar al 

seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 

previsibles treballs posteriors. 

 Divulgar la prevenció decidida per a l'obra a través del Pla de 

Seguretat i Salut que elabori el Contractista adjudicatari en el seu 

moment, basant-se en el present Estudi de Seguretat i Salut. 

En resum, l'objectiu de l'estudi és analitzar el projecte d'obra per a dissenyar 

tots els mecanismes preventius. 
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1.4 Dades del Projecte 

Promotor. 

Tallers Casas Güell (Jaume Casas Güell), amb domicili fiscal al Carrer Hospital 

nº 47, Sant Hilari Sacalm, Girona. 

Autor del projecte. 

Nil Casas Castelló, estudiant del Grau en Enginyeria Mecànica a l’EUETIB 

(Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona), UPC. 

Pressupost Global del Projecte. 

El Pressupost d'Execució de Material ascendeix a la quantitat de: 268138,29€. 

Autor de l'Estudi de Seguretat i Salut. 

Nil Casas Castelló, estudiant del Grau en Enginyeria Mecànica a l’EUETIB 

(Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona), UPC. 

Situació de l'obra. 

L'obra a realitzar està ubicada en el Carrer Hospital nº 47, en el terme 

municipal de Sant Hilari Sacalm, Girona. 

 

1.5 Dades d’interès per a la prevenció de riscos laborals 
durant la realització de l’obra 

1.5.1  Termini d’execució i càrrega de personal 

L'execució de l'obra es realitzarà en hores dividides que estan compreses 

entre les 7 del matí i les 8 del vespre. Una vegada finalitzat aquest horari el 

recinte de l'obra romandrà tancat sense possibilitat d'accés a qualsevol 

persona aliena a aquesta. 

El termini d'execució previst de l'obra serà l'especificat en la planificació de 

muntatge i s'estima una càrrega de personal compresa entre 8 i 20 persones. 

1.5.2  Senyalització de l’obra 

La senyalització de seguretat prevista en el present Estudi de Seguretat i 

Salut serà d'acord amb el que disposa el Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, 

en el que s'estableix un conjunt de preceptes sobre dimensions, colors, 

símbols i formes de senyals i conjunts que proporcionen una determinada 

informació relativa a la seguretat. 

Com a complement de la protecció col·lectiva i dels equips de protecció 

individual previstos, es decideix l'ocupació d'una senyalització normalitzada, 
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que recordi en tot moment els riscos existents a tots els que treballin en 

l'obra.  

1.5.3  Descripció del lloc 

Per a efecte d'aquest Estudi de Seguretat i d'acord amb la ubicació de l'obra, 

el terreny on s’ubica l'edifici estarà delimitat en els seus laterals per 

l’Escorxador Municipal i una parcel·la; la part posterior una travessera veïnal; 

i en la part frontal al Carrer de la Riera, via d'accés al Taller ja existent.  

A l'obra s'accedirà directament des de la via esmentada anteriorment, 

col·locant una entrada per a tràfic de maquinària pesada i camions de 

transport de materials. 

En les proximitats de l'entrada principal i ja en l’interior de la parcel·la, 

s'ubicaran les casetes d'obra, les casetes a situar són: 

• Magatzem de materials petits i eines. 

• Caseta del Cap d'Obra. 

En l'interior de l'obra només accediran vehicles que portin materials o 

realitzen algun tipus de treball, la resta seran estacionats en els aparcaments 

del carrer, deixant 3 m a l'esquerra i dreta de les portes per a facilitar 

l’entrada i sortida de camions. 

Durant l'execució d'aquests treballs l'obra es senyalitzarà i es compliran les 

mesures necessàries de seguretat que s'exposaran per a cada un dels 

treballs. 

Els vehicles que accedeixin a l'interior de l'obra veuran controlada la seva 

circulació en previsió de possibles accidents. 

Tota l'obra estarà senyalitzada amb informació de qualsevol tipus de riscos, 

així com de circulació de maquinària, personal, zones d'accés de prohibició, 

etc. 

L'obra ha de romandre vallada i senyalitzada durant tota l'execució, per a 

això, si fóra necessari,  es col·locaran provisionalment tanques metàl·liques 

mòbils, formades per bastidors de tub amb malla electrosoldada i 

galvanitzada en calent amb bases de formigó amb entramat metàl·lic, en tot 

el perímetre factible d'accés. 
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1.5.4  Locals i Serveis 

La caseta d'oficines d'obra disposarà de tot el material necessari per a tal fi, 

com ara taula, cadires, telèfon, fax, etc. en ella es disposarà sobre un lloc 

ben visible una farmaciola i una guia de telèfons per a realitzar trucades en 

cas necessari.  

Es disposarà, en cas necessari, d'un magatzem de dimensions adequades per 

a l'emmagatzematge de materials i maquinària petita. 

1.5.5  Descripció dels treballadors 

A continuació es relacionen cada un dels llocs de treball ocupats pels operaris 

de l'empresa en les obres a fi de realitzar l'avaluació de riscos que es 

resumeixen en les taules següents: 

Ref. Nom/Identificació del lloc 

1 Muntador d’estructura 

2 Muntador de panells Sandwich 

3 Gruista 

4 Conductor camió tràiler 

5 Ferrer 

6 Encarregat 

7 Cap de Obra 

8 Paleta 

9 Peó de Paleta (Manobre) 

10 Pintor 

Taula 1. Llocs de treball ocupats pels operaris de l’empresa d’orbes 

 

1.5.5.1 Muntador d’estructures 

Aquests operaris s'encarreguen de muntar l'estructura metàl·lica de la nau. 

(Aquesta estructura es fabrica en les instal·lacions de l'empresa segons les 

necessitats del client). L'estructura es porta per mitjà del camió tràiler fins a 

la zona de treball, allí la grua descàrrega les peces a peu d'obra on hagin 

d'anar muntades o el més a prop possible; bàsicament pilars i pòrtics. Els 

pilars s’encasten al sòl (ajudats per la grua). L'estructura es premunta en el 

sòl, soldant les peces i després s'alça amb la grua, per a fixar-la als pilars. El 

muntador utilitza escales manuals i plataformes hidràuliques per a aconseguir 

arribar als punts de fixació, on soldarà els perfils. 
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1.5.5.2 Muntador de panells Sandwich 

Aquests operaris són els encarregats de muntar tots els panells Sandwich de 

l’obra. El seu treball es pot dividir en dos tasques diferenciades: Muntador de 

coberta; és la tasca de col·locar les xapes a la coberta, per a això els operaris 

treballaran sobre les corretges de l'estructura i sobre la xapa ja muntada.  

Els panells es fabriquen a mesura en les instal·lacions de l'empresa. Els 

operaris utilitzen caragols i eines necessàries per fixar-los correctament. 

1.5.5.3 Gruista 

Aquest operari s'ocupa de manejar la grua. El seu treball consisteix a 

descarregar del camió les peces que porta a l'obra, elevar l'estructura 

premuntada perquè els operaris del muntatge d'estructura puguin soldar-la 

als pilars, elevar els pilars per a col·locar-los en el seu lloc, etc. Inclús 

realitzen els treballs de la descàrrega dels panells Sandwich corresponent a 

la coberta sobre les corretges de coberta situades damunt els pòrtics. 

1.5.5.4 Xofer camió tràiler 

Aquest operari s'encarrega de transportar les peces fabricades al taller 

d'estructura i al taller dels panells fins a les obres on han de muntar-se les 

naus, utilitzant per a això el camió tràiler. 

De vegades el propi camió tràiler s'encarrega de descarregar el material en 

obra. 

1.5.5.5 Ferrer 

Aquests operaris s'ocupen de fabricar al taller les peces especials de la nau, 

com poden ser portes, finestres, escales, tanques, reixes, etc. I després es 

traslladen a l'obra per a muntar-les. 

Utilitzen eines manuals i mecàniques, i fan soldadura elèctrica. 

1.5.5.6 Encarregat 

Els encarregats tenen la missió d'organitzar i planificar el treball assignat als 

seus equips. Hi ha encarregats d'estructura, obra civil i muntatge de panells. 

1.5.5.7 Cap d’obra 

S'encarrega d'organitzar i planificar tots els treballs que es requereixen per a 

l'execució completa de l'obra; per a això es pot ajudar dels diferents 

encarregats respectius. 
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1.5.5.8 Paleta 

Aquest operari s'encarrega de tots els processos de construcció en obra civil, 

de manera que els obrers realitzen gran quantitat de treballs: 

• Excavació 

• Fonaments 

• Petites obertures de terreny 

• Alçar parets de maons/blocs 

• Col·locar premarcs de finestres i portes 

• Preparar la zona de treball i el material 

• Arrebossar parets 

1.5.5.9 Peó de paleta (manobre) 

La funció essencial del peó és ajudar els oficials de Paleta. En general el seu 

treball es divideix en: 

1. Emmagatzematge: 

 Són totes aquelles accions destinades a aconseguir una provisió de 

matèria primera per a l'execució de l'obra. 

 Aquest emmagatzematge es pot subdividir en les accions següents: 

- Càrrega i descàrrega dels camions; ajudant a encaixar i 

treure la grua dels palets, despaletitzant el material 

(totxanes, prefabricats, etc.) 

- Càrrega, descàrrega i transport de material amb els 

carretons. 

- Pujar escales per a arribar als pisos superiors i descarregar 

material.  

2. Distribució: 

 Són totes les accions que realitza per a portar el material necessari 

per a la construcció al lloc de l'oficial. 

 En la distribució s'executen les tasques següents: 

- Agafar manualment el material (blocs) i acostar-los als llocs 

dels oficials. 

- Carregar el morter amb una pala. 

- Carregar material en un carretó i acostar-ho als llocs dels 

oficials. 

3. Neteja: 

 Són totes aquelles accions que es realitzen per a deixar la zona de 

treball neta per a començar a construir o perquè s'ha acabat l'obra. 

 Les accions que realitza són: 

- Escombrar els terres. 

- Recollir runes, palets, etc. manualment. 
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1.5.5.10 Pintor 

Aquests operaris s'ocupen de realitzar treballs de pintura interior i exterior 

dels edificis construïts. Per a això utilitzen bastides, escales, productes de 

pintura (dissolvents, pintura plàstica, pintura a l'aigua, emprimacions, 

vernissos, etc.) i eines pròpies: compressors per a estucar, brotxes, corrons, 

etc. 
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2 Plec de Condicions 

2.1 Normativa Aplicable 

2.1.1  Condicions d’Índole Legal 

2.1.1.1 Normativa Legal d’Aplicació. 

L'execució de l'obra objecte del present Estudi de Seguretat i Salut estarà 

regulada per la Normativa d'obligada aplicació que a continuació es cita, sent 

de compliment obligatori per a les parts implicades. 

• Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel que s'estableixen 

disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 

construcció en el marc de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de 

Prevenció de Riscos Laborals. Aquest Reial Decret defineix les 

obligacions del promotor, projectista, contractista, subcontractista i 

treballadors autònoms i introdueix les figures del Coordinador en 

matèria de Seguretat i Salut durant l'elaboració del projecte i durant 

l'execució de les obres. El Reial Decret estableix mecanismes 

específics per a l'aplicació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 

i del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s'aprova el 

Reglament dels Serveis de Prevenció.  

• Orde del 27 de juny de 1997, pel que es desenvolupa el Reial Decret 

39/1997, de 17 de gener, en relació amb les condicions 

d'acreditació de les entitats especialitzades com a serveis de 

prevenció aliens a l'empresa; d'autorització de les persones o 

entitats especialitzades que pretenguin desenvolupar l'activitat 

d'auditoria del sistema de prevenció de les empreses; d'autorització 

de les entitats públiques o privades per a desenvolupar i certificar 

activitats formatives en matèria de prevenció de riscos laborals. 

• Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s'aprova el 

Reglament dels Serveis de Prevenció en la seva nova òptica entorn 

de la planificació de la mateixa, a partir de l’avaluació inicial dels 

riscos inherents al treball i la consegüent adopció de les mesures 

adequades a la naturalesa dels riscos detectats. La necessitat de 

que tals aspectes rebin tractament específic per la via normativa 

adequada apareix prevista en l'article 6 apartat 1, paràgrafs d i e 

de la LPRL. 

• Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, 

que té com a objecte promoure la seguretat i la salut dels 

treballadors, per mitjà de l'aplicació de mesures i el 

desenvolupament de les activitats necessàries per a la prevenció de 

riscos derivats del treball. A tals efectes aquesta Llei estableix els 

principis generals relatius a la prevenció dels riscos professionals 

per a la protecció de la seguretat i la salut, l'eliminació o disminució 

dels riscos derivats del treball, la informació, la consulta, la 

participació equilibrada i la formació dels treballadors en matèria 

preventiva, en els termes assenyalats en la present disposició. Per 

al compliment dels dits fins, la present Llei, regula les actuacions a 

desenvolupar per les Administracions Públiques, així com pels 
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empresaris, els treballadors i les seves respectives organitzacions 

representatives.  

En tot el que no s'oposi a la Legislació anteriorment mencionada: 

 Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció, aprovat per 

resolució del 4 de maig de 1992 de la Direcció General de Treball, 

en tot el referent a seguretat i higiene en el treball. 

 Plec General de Condicions Tècniques de la Direcció General 

d'Arquitectura. 

 Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en 

matèria de senyalització en seguretat i salut en el treball. 

 Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de 

seguretat i salut en els llocs de treball. ANNEX IV del Reial Decret 

1627/1997 de 24 d'octubre. 

 Reial Decret 487/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de 

seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que 

comporti riscos, en particular dorsolumbar, per als treballadors. 

 Reial Decret 949/1997, de 20 de juny, sobre certificat professional 

de prevencionistes de riscos laborals. 

 Reial Decret 952/1997, sobre residus tòxics i perillosos. 

 Reial Decret 1215/1997, de 18 de Julio, sobre disposicions mínimes 

de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors dels 

equips de treball. 

 Estatut dels Treballadors, article 19 de la Llei 8/1980. 

 Reial Decret 842/2002 de 2 d'agost, pel que s'aprova el Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves instruccions 

complementàries que ho desenvolupen, dictades per Orde del 

Ministeri d'Indústria el 31 d'octubre de 1973, així com totes les 

subsegüents publicades, que afectin en matèria de seguretat en el 

treball. 

 Resta de Disposicions Oficials relatives a Seguretat i Salut que 

afecten els treballs que s'han de realitzar. 

2.1.1.2 Obligacions de les parts implicades 

El Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, s'ocupa de les obligacions del 

promotor, reflectides en els articles 3 i 4, contractista, en els articles 7, 11, 

15 i 16, subcontractistes, en l'article 11, 15 i 16 i treballadors autònoms en 

l'article 12. 

Per a aplicar els principis de l'acció preventiva, l'empresari designarà un o 

més treballadors per a ocupar-se d’aquesta activitat, constituirà un Servei de 

Prevenció o concertarà l’esmentat servei amb una entitat especialitzada 

aliena a l'empresa. 

La definició d'aquests serveis així com la dependència de determinar una de 

les opcions que hem indicat per al seu desenvolupament, està regulat en la 

Llei de Prevenció de Riscos Laborals en els seus articles 30 i 31, així com en 

l'Orde del 27 de juny de 1997 i Reial Decret 39/1997 de 17 de gener. 
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L'incompliment pels empresaris de les seves obligacions en matèria de 

prevenció de riscos laborals donarà lloc a les responsabilitats que estan 

regulades en l'article 42 de l’esmentada Llei. 

L'empresari haurà d'elaborar i conservar a disposició de l'autoritat laboral la 

documentació establerta en l'article 23 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals. 

L'empresari haurà de consultar els treballadors l'adopció de les decisions 

relacionades en l'article 33 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

L'obligació dels treballadors en matèria de prevenció de riscos està regulada 

en l'article 29 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

Els treballadors estaran representats pels Delegats de Prevenció atenint-se 

als articles 35 i 36 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

S'haurà de constituir un Comitè de Seguretat i Salut segons es disposa en els 

articles 38 i 39 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

2.1.1.3 Assegurança de R.C. i tot risc construcció  

Serà preceptiu en la present obra, que els Tècnics Responsables disposin de 

cobertura de responsabilitat civil professional; així mateix el Contractista ha 

de disposar de cobertura de responsabilitat civil en l'exercici de la seva 

activitat industrial, cobrint el risc inherent a la seva activitat com a 

constructor pels danys a terceres persones de què pugui resultar 

responsabilitat civil extracontractual a càrrec seu, per fets nascuts de la culpa 

o negligència; imputables al mateix o a persones de què ha de respondre; 

s'entén que aquesta responsabilitat civil ha de quedar ampliada al camp de 

la responsabilitat civil patronal. 

El Contractista ve obligat a la contractació de la seva assegurança en la 

modalitat de Tot risc a la construcció durant el termini d'execució de l'obra 

amb l'ampliació d'un període de manteniment d'un any, comptat a partir de 

la data de terminació definitiva de l'obra. 

2.1.2  Condicions d’Índole Facultativa. 

2.1.2.1 Coordinador de Seguretat i Salut. 

Aquesta figura de la seguretat i salut va ser creada per mitjà dels articles 3, 

4, 5 i 6 de la Directiva 92/57 CEE, disposicions mínimes de seguretat i salut 

que han d'aplicar-se a les obres de construccions temporals o mòbils. El Reial 

Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, trasllada al nostre Dret Nacional aquesta 

normativa incloent en el seu àmbit d'aplicació qualsevol obra pública o 

privada en què es realitzen treballs de construcció o enginyeria civil. 

En l'article 3 del Reial Decret 1627/1997 es regula la figura dels Coordinadors 

en matèria de Seguretat i Salut. 

En l'article 8 del Reial Decret 1627/1997 se reflecteix els principis generals 

aplicables al projecte d'obra. 
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El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra 

haurà de desenvolupar les funcions següents: 

 Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i seguretat. 

 Coordinar les activitats de l'obra per a garantir que els contractistes 

i, si és el cas els subcontractistes i els treballadors autònoms 

apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció 

preventiva. 

 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista i, si és 

el cas, les modificacions introduïdes en el mateix. 

 Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta 

dels mètodes de treball. 

 Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones 

autoritzades puguin accedir a l'obra. La direcció facultativa 

assumirà aquesta funció quan no fóra necessària la designació de 

coordinador. 

2.1.2.2 Estudi de S.S i Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

Els articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/1997 regulen el contingut mínim dels 

documents que formen part dels esmentats estudis, així com per qui han de 

ser elaborats. 

2.1.2.3 Pla de Seguretat i Salut en el treball 

L'article 7 de Reial Decret 1627/1997 indica que cada Contractista elaborarà 

un Pla de Seguretat i Salut en el treball. Aquest Pla haurà de ser aprovat, 

abans de l'inici de l'obra, pel Coordinador en matèria de Seguretat i Salut 

durant l'execució de l'obra. Quan no sigui necessària la designació de 

Coordinador, les funcions indicades anteriorment seran assumides per la 

Direcció Facultativa. 

L'article 9 del Reial Decret 1627/1997 regula les obligacions del Coordinador 

en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra. 

L'article 10 del Reial Decret 1627/1997 reflecteix els principis generals 

aplicables durant l'execució de l'obra. 

2.1.2.4 Llibre d’incidències 

L'article 13 del Reial Decret 1627/1997 regula les funcions d'aquest 

document. 

2.1.2.5 Aprovació de les certificacions 

El Coordinador de Seguretat i Salut o la Direcció Facultativa si és el cas, seran 

els encarregats de revisar i aprovar les certificacions corresponents al Pla de 

Seguretat i Salut i seran presentades a la propietat per al seu abonament. 

2.1.2.6 Preus contradictoris 

En el supòsit d'aparició de riscos no avaluats prèviament en el Pla de 

Seguretat i Salut que precisaren mesures de prevenció amb preus 
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contradictoris, per a la seva posada en l'obra, aquests deuran ser prèviament 

autoritzats per part del Coordinador de Seguretat i Salut o per la Direcció 

Facultativa si és el cas. 

2.1.3  Condicions d’Índole Tècnica 

2.1.3.1 Equips de Protecció Individual 

• Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, estableix en el marc de la 

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, 

en els seus articles 5, 6 i 7, les disposicions mínimes de seguretat i 

salut relatives a l'elecció, utilització pels treballadors en el treball i 

manteniment dels equips de protecció individual (E.P.I.). Els E.P.I. 

Hauran d'utilitzar-se quan hi ha riscos per a la seguretat o salut dels 

treballadors que no hagin pogut evitar-se o limitar-se prou per 

mitjans tècnics de protecció col·lectiva o per mitjà de mesures, 

mètodes o procediments d'organització del treball. 

• En l'annex I del Reial Decret 773/1997, enumera els diferents E.P.I. 

• En l'annex III del Reial Decret 773/1997 relaciona les activitats a 

mode enunciatiu que puguin requerir la utilització dels E.P.I. 

• En l'annex IV del Reial Decret 773/1997 indica l'avaluació dels E.P.I. 

respecte a: 

- Riscos. 

- Origen i forma dels riscos. 

- Factors que s'han de tenir en compte des del punt de vista 

de la seguretat per a l'elecció i utilització de l'equip. 

• El Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre, estableix les 

condicions mínimes que han de complir els E.P.I., el procediment 

per mitjà del qual l'organisme de control comprova i certifica que el 

model tipus de E.P.I. compleix les exigències essencials de 

seguretat requerides en aquest Reial Decret, i el control pel 

fabricant dels E.P.I. fabricats, tot això en els capítols II, V i VI 

d'aquest Reial Decret. 

• L'Orde General de Seguretat i Higiene en el Treball de 9 de març de 

1971, regula les característiques i condicions dels elements 

següents: 

- Article 142. Roba de treball. 

- Article 143. Protecció del cap. 

- Article 144. Protecció de la cara. 

- Article 145. Protecció de la vista. 

- Article 146. Vidres de protecció. 

- Article 147. Protecció de les oïdes. 

- Article 148. Protecció de les extremitats inferiors. 

- Article 149. Protecció de les extremitats superiors. 

- Article 150. Protecció de l'aparell respiratori. 

- Article 151. Cinturons de seguretat. 
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2.1.3.2 Elements de Protecció Col·lectiva 

• El Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, en el seu ANNEX IV 

regula les disposicions mínimes de seguretat i salut que hauran 

d'aplicar-se en les obres, dins de tres apartats: 

- Disposicions mínimes generals relatives als llocs de treball en 

les obres 

- Disposicions mínimes específiques relatives als llocs de 

treball en les obres en l'interior dels locals. 

- Disposicions mínimes específiques relatives als llocs de 

treball en les obres en l'exterior dels locals. 

• L'Orde General de Seguretat i Higiene en el Treball de 9 de març de 

1971, regula les característiques i condicions dels elements 

següents: 

- Article 17. Escales fixes i de servei. 

- Article 18. Escales fixes de servei. 

- Article 19. Escales de mà. 

- Article 20. Plataformes de treball. 

- Article 21. Obertura de pisos. 

- Article 22. Obertures en les parets. 

- Article 23. Baranes. 

• Xarxes perimetrals. Les malles que conformen les xarxes seran de 

poliamida trenada en rombe de 0,5 mm. I malla de 7 x 7 cm. 

Portaran corda perimetral de cèrcol nugada a la malla i per a 

realitzar els entroncaments, així com per a la trava dels trams de 

malla a les perxes i serà major de 8 mm. Els trams de malla es 

cosiran entre ells amb el mateix tipus de corda de poliamida i mai 

amb fils d'Aram o cable, de manera que no deixin buits. 

• La Norma EN 1263-1 estableix les característiques i requisits 

generals que han de satisfer les xarxes de seguretat utilitzades en 

determinats llocs de treball per a protegir a les persones exposades 

als riscos derivats de caiguda d'altura. 

• L'Ordre del Ministeri de Treball de 28 d'agost de 1970, regula les 

característiques i condicions de les bastides en els articles 196 a 

245. 

• Directiva 89/392/CEE modificada per la 91/368/CEE per a l'elevació 

de càrregues i per la 93/44/CEE per a l'elevació de persones de 

compliment obligatori sobre les bastides suspeses. 

• Les proteccions col·lectives requereixen d'una vigilància en el seu 

manteniment que garanteixi la idoneïtat del seu funcionament per 

al fi que van ser instal·lades. Aquesta tasca ha de ser realitzada pel 

Delegat de Prevenció, article 36, apartat d de la Llei de Prevenció 

de Riscos Laborals, qui revisarà la situació d'aquests elements amb 

la periodicitat que es determini en cada cas i que com a pauta 

general indiquem a continuació. 

- Elements de xarxes i proteccions exteriors, en general, 

baranes, etc... (Setmanalment). 

- Elements de bastimentada, suports, ancoratges, 

plataformes, etc... (Setmanalment). 
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- Estat del cable de les grues-torre independentment de la 

revisió diària del gruista (Setmanalment). 

- Instal·lació provisional d'electricitat, situació de quadres 

auxiliars de plantes, quadres secundaris, clavilles, etc... 

- Extintors, magatzem de mitjans de protecció personal, 

farmaciola, etc... (Mensualment). 

- Neteja de dotacions de les casetes de serveis higiènics, 

vestuaris, etc... (Setmanalment). 

2.1.3.3 Útils i eines portàtils 

• L'Orde General de Seguretat i Higiene en el Treball de 9 de març de 

1971 regula les característiques i condicions d'aquests elements en 

el seu articles 94 a 99. 

• El Reial Decret 1215/1997, de 18 de Julio, estableix les disposicions 

mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors 

dels equips de treball. 

2.1.3.4 Maquinària d’elevació i transport 

• L'Orde General de Seguretat i Higiene en el Treball de 9 de març de 

1971, regula les característiques i condicions d'aquests elements en 

els seus articles 100 a 124. 

• Reglament d'Aparells d'Elevació i Manutenció dels mateixos, Reial 

Decret 2291/1985, de 8 de novembre, (Grues-Torre). 

• Instrucció Tècnica Complementària ITC-MIE-AEM-2 del reglament 

d'aparells d'elevació i manutenció referent a grues-torre 

desmuntables per a les obres aprovada per Orde de 28 de juny de 

1988. 

• Instrucció Tècnica Complementària ITC-MIE-AEM-3 del Reglament 

d'Aparells d'Elevació i Manutenció referent a carretons automotors 

aprovada per Orde de 26 de maig de 1989. 

• Reglament de Seguretat en les Màquines, R.D. 1495/1986, de 26 

de maig, modificat pel Reial Decret 830/1991 de 24 de maig. 

• Aplicació de la Directiva del Consell 89-392-CEE Reial Decret 

1435/1992, de 27 de novembre, relativa a l'aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre màquines. 

2.1.3.5 Instal·lacions provisionals 

• S'atindran al que disposa el R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre en el 

seu ANNEX IV. 

• L'Orde General de Seguretat i Higiene en el Treball de 9 de març de 

1971 regula les seves característiques i condicions en els articles 

següents: 

- Serveis higiènics: articles 38 a 42. 

2.1.4  Condicions d’Índole econòmica 

• Una vegada al mes, la Constructora estendrà la valoració de les 

partides que en matèria de seguretat s'haguessin realitzat en l'obra; 
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la valoració es farà conforme al Pla i d'acord amb els preus 

contractats per la propietat. 

• L'abonament de les certificacions exposades en el paràgraf anterior 

es farà conforme s'estipula en el contracte de l'obra. 

• Es tindrà en compte a l'hora de redactar el pressupost de l'Estudi o 

Pla, només les partides que intervenen com a mesures de seguretat 

i salut, fent omissió de mitjans auxiliars sense els quals l'obra no es 

podria realitzar. 

• En cas d'executar en l'obra unitats no previstes en el pressupost del 

Pla, es definiran totalment i correctament les mateixes, i se'ls 

adjudicarà el preu corresponent, procedint-se per al seu abonament 

tal com s'indica en els apartats anteriors. 

• En cas de plantejar-se una revisió de preus el Contractista 

comunicarà aquesta proposició a la propietat per escrit, procedint-

se a continuació a allò que s'ha estipulat en l'apartat 2.6. de les 

Condicions d'Índole Facultatiu. 

2.1.5  Organització de la Seguretat 

2.1.5.1 Normes d’actuació en l’obra 

Com a normes d'actuació en l'obra, s'haurà de tindre en compte les 

disposicions legals anteriorment exposades. A més com a normativa general: 

Normes per a personal de comandament: 

• Vigilaran la seguretat general de l'obra i en particular dels treballs 

a ells encomanats. 

• Es responsabilitzaran i responsabilitzaran al personal a les seves 

ordres de la seguretat dels treballs a càrrec seu. 

• Consideraran abans de la incoació de tot el treball, les mesures de 

seguretat precises, demanant la supervisió del cap de l'obra i de 

l'ajuda del Servei de Seguretat si fóra necessari. 

• Vigilaran les existències de materials de seguretat, procedint a fer 

les dotacions que es precisen perquè l'ús d'aquest material pugui 

ser el necessari. 

• Exigiran, donant exemple en tot cas, de l'ocupació del material de 

seguretat per part del personal a les seves ordres, a què 

responsabilitzaran de l'adequat tracte que han de donar a aquest 

material. 

• Procediran a estimular o sancionar les accions positives o negatives 

en la prevenció dels accidents. 

• Tenint en compte que és missió dels comandaments d'obra vetllar 

per la integritat física durant el treball del personal a les seves 

ordres, queden obligats a l'exigència en tot moment del compliment 

de les normes de seguretat. 
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Normes per a operaris: 

• Des que comenci a treballar en l'obra observarà les instruccions que 

rebi perquè en la seva activitat no provoqui riscos innecessaris per 

a ell mateix o per als seus companys. 

• Utilitzaran els elements de seguretat que se li assignen en la forma 

adequada. 

• No farà ús de màquines o eines que no conegui, ni intentarà 

reparacions mecàniques, elèctriques, etc. reservades a electricistes 

o operaris. 

• Avisarà immediatament al seu encarregat de qualsevol avaria o 

perill sorgit durant el treball. 

• Mantindrà en tot moment l'orde i la neteja en l'àrea del seu treball 

així com, en l'ús de les instal·lacions i serveis de l'obra. 

2.1.5.2 Normes de Seguretat 

El comitè de Seguretat de l'Empresa haurà d'establir unes normes de 

seguretat de caràcter intern, que una vegada ratificat pel màxim responsable 

tècnic de l'empresa i aprovat per la direcció tècnica de l'obra, tindrà obligat 

compliment dins del recinte d'aquesta. 

Aquestes normes s'ajustaran i si és el cas adaptaran a les circumstàncies 

d'aquesta obra en concret. 

Els requisits essencials de les Normes de Seguretat pròpiament de l'empresa 

hauran de ser les següents: 

• No han d'entrar en conflicte amb les lleis i reglamentacions oficials 

en vigor. 

• Ha d'existir connexió de totes les normes entre si. 

• Seran lògiques i cobriran una verdadera necessitat, per això, 

hauran de ser redactades de forma imperativa. 

• Ha de plantejar-se la norma en el seu caire positiu, és a dir, 

s'especificarà el que ha de fer-se, i únicament per a casos 

d'excepció es recorrerà a la prohibició. 

• Tota norma ha de ser clara, concisa, concreta i, ha de fer-se per a 

la solució de problemes amb el mínim nombre de paraules 

possibles. 

• S'ha de procurar no existeixi una profusió excessiva de normes, 

reservant-les per als casos verdaderament importants. 

• És convenient presentar-les de manera il·lustrada a fi de que les 

seves assimilacions siguin fàcils. 

2.1.5.3 Serveis Mèdics d’empresa 

Els serveis mèdics d'empresa, igual que els de Seguretat i de Salut en la 

Indústria, han de funcionar orgànicament com a staff de gerència, dins de 

l'empresa constructora, és a dir, organitzant i controlant la prevenció sense 

intervenció en el procés productiu. 
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El servei mèdic de l'empresa vetllarà per la conservació i millora de la salut 

dels treballadors dins de l'àmbit d'activitats de la seva empresa, protegint-

los contra la patologia comuna previsible. 

Amb antelació als inicis de l'obra, a més del Pla de Prevenció específic per a 

ella, ha de programar-se per part dels serveis mèdics, concreta i clarament, 

l'assistència als possibles afectats de la política a seguir en l'aplicació de la 

medicina preventiva. En aquesta línia hauran d'informar en l'obra 

l'emplaçament dels diferents centres mèdics on han de traslladar-se als 

accidentats per al seu més ràpid i efectiu tractament. 

És molt convenient disposar en l'obra i en lloc ben visible, una guia dels 

telèfons i direccions dels centres assignats d'urgències, ambulàncies, etc. per 

a garantir un ràpid transport dels possibles accidentats als centres 

d'assistència. 

En la prevenció d'accidents i malalties professionals és molt important 

consultar les dades que subministren els reconeixements previs, tant a 

l'entrar per primera vegada en l'empresa, com els que es puguin efectuar 

periòdicament, ja que gràcies a ells, es poden detectar i corregir malalties 

professionals i possibles riscos d'adquirir-les, a més d'altres deficiències 

físiques i mentals que pogueren fer incompatibles a l'operari afectat amb el 

treball a què se li vol destinar. 

Medicina assistencial: 

No s'han de supeditar la rapidesa i eficàcia de l'assistència sanitària als 

tràmits burocràtics, primer caldrà ajustar-se a l'accidentat potencialment 

greu i, a continuació, es faran els tràmits administratius corresponents. 

En cas d'accidents d'índole molt greu ha de cursar-se avís a: 

• Dpt. Personal 

• Direcció o màxim delegat de l'empresa constructora en la zona (avís 

a familiars). 

• Servei de seguretat i metge d'empreses. 

• Direcció facultativa d'obra. 

En aquells casos d'accident que per les seves conseqüències o, per no poder-

se recuperar el cos amb vida, és necessari posar-ho en coneixement de la 

policia i del jutjat corresponent. 

L'obra disposarà d'un farmaciola per a primers auxilis. 

La farmaciola d'obra, ha de mantenir-se en tot moment complet i en les 

degudes condicions higièniques, i la seva composició estarà en funció del 

volum de l'obra, és a dir, des d'una simple farmaciola de campanya fins una 

petita instal·lació sanitària. 
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Entre els elements recomanables per a la composició de la farmaciola es 

poden destacar: 

• Aigua oxigenada. 

• Alcohol. 

• Cotó. 

• Gases. 

• Benes de diferents tipus i grandàries. 

• Esparadraps de diferents grandàries. 

• Tiretes. 

• Mercromina. 

• Pomada antisèptica, 

• Liniment. 

• Bena elàstica. 

• Comprimits analgèsics. 

• Pomada contra picadures d'insectes. 

• Tisores. 

• Pinces. 

2.1.5.4 Formació 

El Contractista adjudicatari està legalment obligat a efectuar entre els 

treballadors la formació adequada per a assegurar la utilització correcta dels 

mitjans posats al seu abast per a millorar el seu rendiment, qualitat i 

seguretat del seu treball. 

L'encarregat de Seguretat i Salut i/o Delegat de Prevenció rebrà una còpia 

del Pla de Seguretat i Salut que elabori el Contractista adjudicatari i 

s'encarregarà de difondre aquest pla entre els treballadors assegurant-se que 

tots ells tenen un coneixement suficient dels continguts preventius 

arreplegats en el Pla de Seguretat i Salut. 

El Contractista adjudicatari recollirà en el Pla de Seguretat i Salut els cursos 

de formació específics per a aquesta obra i que prèviament no havia impartit 

als seus treballadors, les dates en què impartirà aquests cursos i un document 

tipus en què quedarà constància que tots els treballadors han sigut avisats 

amb suficient antelació de la data de realització dels dits cursos. 

Tot el personal haurà de rebre, a l'ingressar en l'empresa, una exposició dels 

mètodes de treball i dels riscos que aquests poguessin comportar, juntament 

amb les mesures de seguretat que haurà d'emprar. 

A més, de forma anual, s'impartirà informació a tots els treballadors fent una 

revisió dels riscos específics del seu lloc de treball i les seves mesures 

preventives. El curs serà impartit per un tècnic de seguretat de la Mútua 

corresponent. 

Per part de la Direcció de l'obra en col·laboració amb el coordinador de 

seguretat i salut en fase d'execució d'obra, es vetllarà perquè el personal sigui 

instruït sobre les normes particulars que per a l'execució de cada tasca o per 

a la utilització de cada màquina, siguin requerides. 
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El Contractista adjudicatari arreplegarà en el seu Pla de Seguretat i Salut la 

responsabilitat de l'Encarregat de Seguretat i Salut i/o Delegat de Prevenció 

en matèria de prevenció d'accidents.  

L'Encarregat de Seguretat i Salut i/o Delegat de Prevenció comprovarà 

l'execució correcta dels treballs, en aquelles facetes que afectin la integritat 

física dels treballadors, per mitjà de la detecció del risc, assenyalant-ho, 

aïllant-ho, i si és possible suprimint-ho. Comunicarà d'això al Coordinador en 

matèria de Seguretat i Salut, o si és el cas, a la Direcció Facultativa, el qual 

considerarà la possibilitat de reflectir en el Pla de Seguretat i Salut aquelles 

mesures que s'hagin adoptat per a evitar els riscos i que prèviament no 

estaven recollides en el pla. 

Aquestes comprovacions es realitzaran per mitjà de: 

 Inspeccions de seguretat, detectant riscos. 

 Inspeccions d'higiene i medicina del treball, localitzant riscos de 

tipus higiènic. 

 Estudi de factors fisiològics de l'individu. 

 Inspecció de manteniment preventiu. 

Així mateix i a fi de garantir la màxima prevenció d'accidents es fomentarà la 

responsabilitat dels comandaments intermedis i es procurarà integrar al 

màxim la prevenció en el procés constructiu. 

2.1.5.5 Reconeixements mèdics 

A l'ingressar en l'empresa constructora tot treballador haurà de ser sotmès a 

la pràctica d'un reconeixement mèdic, el qual es repetirà amb periodicitat 

màxima d'un any. 

Es comprovarà l'estat actual del treballador a l'inici de la seva relació laboral 

amb l'empresa així com el vist i plau sobre la seva qualificació d'aptitud per 

al lloc de treball determinat a exercir. 

2.1.5.6 Documentació d’obra 

Complint a la Normativa específica sobre les obligacions del constructor amb 

l'autoritat laboral competent, en cada obra s'obrirà una carpeta que contindrà 

la documentació següent: Llibre del personal d'obra, Comunicació d'obertura 

de l'activitat i el seu annex corresponent per a obres de construcció, Llibre de 

visites de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i Pla de Seguretat i Salut 

de l'obra. 

Aquesta documentació romandrà en obra a disposició permanent dels 

treballadors, Direcció facultativa, Inspector de Treball i Seguretat Social i dels 

tècnics especialitzats en matèria de seguretat i salut.  

2.1.5.7 Manteniment, canvis de posició, reparació i substitució 

El Contractista adjudicatari proposarà al Coordinador en matèria de Seguretat 

i Salut, o si és el cas, a la Direcció Facultativa, dins del Pla de Seguretat i 
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Salut que realitzi, el programa de manteniment, canvis de posició, reparació 

i substitució, si fóra necessari, de les proteccions col·lectives integrades en 

l'obra. 

Aquest programa haurà de recollir com a mínim: la metodologia que s'ha de 

seguir, la freqüència amb què es va a realitzar aquest manteniment, la 

persona o persones responsables de la realització del mateix, els punts a 

inspeccionar i un informe final dels treballs efectuats amb els resultats 

obtinguts del mateix. 

2.1.5.8 Prevenció d’accidents 

El Contractista adjudicatari constarà en el seu Pla de Seguretat i Salut la 

responsabilitat de l'Encarregat de Seguretat i Salut i/o Delegat de Prevenció 

en matèria de prevenció d'accidents. 

L'Encarregat de Seguretat i Salut i/o Delegat de Prevenció comprovarà 

l'execució correcta dels treballs, en aquelles facetes que afecten la integritat 

física dels treballadors, per mitjà de la detecció del risc, assenyalant-ho, 

aïllant-ho, i si és possible suprimint-ho. Comunicarà d'això al Coordinador en 

matèria de Seguretat i Salut, o si és el cas, a la Direcció Facultativa, el qual 

considerarà la possibilitat de reflectir en el Pla de Seguretat i Salut aquelles 

mesures que s'hagin adoptat per a evitar els riscos i que prèviament no 

estaven recollides en el pla. 

Aquestes comprovacions es realitzaran per mitjà de: 

 Inspeccions de seguretat, detectant riscos. 

 Inspeccions d'higiene i medicina del treball, localitzant riscos de 

tipus higiènic. 

 Estudi de factors fisiològics de l'individu. 

 Inspecció de manteniment preventiu. 

Així mateix i a fi de garantir la màxima prevenció d'accidents es fomentarà la 

responsabilitat dels comandaments intermedis i es procurarà integrar al 

màxim la prevenció en el procés constructiu. 

2.2 Protecció Individual 

2.2.1  Disposicions Generals 

Tots els equips de protecció individual d'aquesta obra, compliran les següents 

condicions generals: 

 Tindran la marca "CE". Si aquesta no existís per a un determinat 

equip de protecció individual, s'autoritzarà l'ús a aquells: 

a) Que s'ajusten a les Normes Tècniques Reglamentàries MT, 

d'homologació del Ministeri de Treball (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 

27-5-1974), sempre que existeixi Norma. 

b) Que estiguin en possessió d'una homologació de qualsevol 

dels Estats Membres de la Unió Europea o dels Estats Units 

de Nord Amèrica 
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 Tot equip de protecció individual estarà adequadament concebut i 

ben acabat perquè el seu ús mai representi un risc o dany en si 

mateix. 

 El Contractista adjudicatari està obligat a garantir un adequat 

manteniment de l'equip de protecció individual, el control efectiu 

del seu ús, així com a difondre les condicions d'utilització. 

 Per la seva banda el treballador, haurà de respectar les instruccions 

d'ús; estarà obligat a indicar qualsevol tipus d'anomalia o defecte i 

sobretot, haurà de tindre voluntat de protegir-se. 

Els mitjans de protecció personal, simultanis amb els col·lectius, seran 

d'ocupació obligatori, sempre que es precisi eliminar o reduir els riscos 

personals. 

La protecció personal no dispensa en cap cas de l'obligació d'emprar els 

mitjans preventius de caràcter general d'acord amb el que disposa 

l'Ordenança. 

Sense perjudici de la seva eficàcia, els equips de protecció individual 

permetrà, en la mesura que es pugui la realització del treball sense molèsties 

innecessàries per a qui ho executi i sense disminució del seu rendiment, no 

comportant per si mateix perill. 

2.2.2  Roba de treball 

Al ser un treball especialment brut el treballador estarà obligat a l'ús de la 

roba de treball que li serà facilitada gratuïtament per l'empresa cada un cert 

temps que vindrà marcat pel Conveni Col·lectiu. 

La roba complirà amb els següents requisits mínims: 

• Serà de teixit lleuger i flexible, que permetrà una fàcil neteja i 

desinfecció, adequada a les condicions de temperatura i humitat del 

lloc de treball. 

• Ajustarà bé al cos del treballador, sense perjudici de la seva 

comoditat i facilitat de moviments. 

• Sempre que les circumstàncies ho permetin, les mànigues seran 

curtes, i quan siguin llargues, ajustaran perfectament per mitjà 

d’acabaments de teixits elàstics. Les mànigues llargues que hagin 

de ser enrotllades ho seran cap a dins, de manera que queden llises 

per fora. 

• S'eliminaran o reduiran en la mesura que es pugui els elements 

addicionals, com a butxaques, bocamànigues, botons, parts girades 

cap amunt, cordons, etc. per a evitar la brutícia i el perill 

d'enganxades. 

• En els casos especials assenyalats en l'Ordenança, la roba de treball 

serà si és el cas, de teixit impermeable, incombustible o d'abric, etc. 

• En els treballs que ho necessiten es procurarà a l'operari de 

davantals, petos, armilles, faixes o cinturons amples que reforcen 

la defensa del cos. 
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2.2.3  Protecció del cap 

Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i, completarà si és el cas, la 

protecció específica d'ulls i oïdes. Els cascos de seguretat, estaran compostos 

de casc pròpiament dita el qual constitueix la part en contacte amb la mateixa 

i, proveïda d'un barballera ajustable per a la seva subjecció. 

Els guarniments serà regulables per a les diferents grandàries de cap, la seva 

fixació al casc haurà de ser sòlida, quedant una distància de dos a quatre 

centímetres entre el mateix i la part inferior del casc, a fi d'amortir els 

impactes. Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables 

fàcilment. 

Seran fabricades amb material resistent als impactes mecànics, sense 

perjudicis de la seva lleugeresa, i no hauran de sobrepassar en cap cas els 

0,450 kg de pes. 

Protegiran al treballador contra les descàrregues elèctriques i les radiacions 

calorífiques i, seran incombustibles o de combustió lenta. 

Hauran de substituir-se aquells cascos que hagin patit impactes violents, 

encara que no se'ls aprecií exteriorment cap deteriorament. Se'ls considera 

un envelliment del material en el termini d'uns deu anys, transcorregut els 

quals, hauran de ser donats de baixa, encara aquells que no hagin sigut 

utilitzats i es troben emmagatzemats. 

Serà d'ús personal i, en aquells casos extrems en què hagin de ser utilitzats 

per altres, es canviaran les parts interiors que es troben en contacte amb el 

cap. 

2.2.4  Protecció de la cara 

Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 

• Pantalles abatibles amb arnés propi. 

• Pantalles abatibles subjectes al casc de protecció. 

• Pantalles amb protecció de cap fixes o abatibles 

• Pantalles sostingudes amb la mà. 

En els treballs de soldadura elèctrica s'usarà el tipus de pantalla de mà 

anomenada de “calaix de soldador”, amb visors de vidre fosc protegit per un 

altre vidre transparent, sent retràctil el fosc per a facilitar el picat de l'escòria 

i fàcilment recanviables ambdós. 

En aquells llocs de soldadura elèctrica que els precisin i en els de soldadura 

amb gas inert, s'usaran les pantalles de cap amb guarniments graduables per 

al seu ajust en la mateixa. 

Les pantalles per a soldadura, bé siguin de mà com d'un altre tipus, hauran 

de ser fabricades preferentment amb polièster reforçat amb fibra de vidre o, 

si no n'hi ha, amb fibra vulcanitzada. Les que s'usen per a soldadura elèctrica, 
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no hauran de portar cap part metàl·lica en el seu exterior a fi d'evitar els 

contactes accidentals amb la pinça de soldar. 

2.2.5  Protecció de la vista 

Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció dels riscos 

següents: 

• Xoc o impacte amb partícules sòlides. 

• Acció de pols i fums. 

• Projecció o esquitxada de líquids càustics o metalls fosos. 

• Substàncies irritants. 

• Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

La protecció de la vista s'efectuarà per mitjà de l'ocupació d'ulleres, pantalles 

transparents o viseres. Hauran de ser de fàcil neteja i reduir el mínim el camp 

visual. 

Les pantalles o visors estaran lliures d'estries, rallades, ondulacions o altres 

defectes i, seran de grandària adequada al risc. 

Les ulleres i els elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i, 

es guardaran protegint-los contra el fregament. Seran d'ús individual i, si 

anessin usades per diverses persones s'entregaran, prèvia esterilització, 

reemplaçant-se les bandes elèctriques. 

Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres i 

indeformables a la calor, incombustible, còmodes i de disseny anatòmic sense 

perjudici de la seva resistència i eficàcia. 

Quan es treballi amb pols molt fina hauran de ser completament tancats i ben 

ajustats al rostre. 

Quan no hi ha perill d'impactes per partícules dures, podran facilitar-se l'ús 

d'ulleres protectores del tipus “panoràmiques”. 

2.2.6  Protecció dels oïdes 

Quan el nivell de sorolls sobrepassi el marge de seguretat establert i, en tot 

cas, quan sigui superior a 80 decibels, serà obligatori l'ús d'elements o 

aparells individuals de protecció auditiva, sense perjudici de les mesures 

generals d'aïllament i insonorització que procedeix adoptar. 

La protecció dels pavellons de l'oïda es combinarà amb la del crani i la cara 

pels mitjans previstos en aquest capítol. 

Els elements de protecció auditiva seran sempre d'ús individual. 

2.2.7  Protecció de l’aparell respiratori 

Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents 

característiques: 



 
 

25 
 

PLA DE SEGURETAT 
I SALUT 

 

Càlcul, disseny i construcció d’un edifici d’ús industrial destinat 

a la reparació de vehicles a motor a Sant Hilari Sacalm (Girona). 

• Seran de tipus apropiat al risc. 

• Ajustaran completament al contorn facial per a evitar filtracions. 

• Hauran de ser al mínim molestes possibles per a l'operari. 

• Es vigilarà la seva conservació i funcionament amb la necessària 

freqüència. 

• Es netejaran i desinfectaran després del seu ocupació. 

• S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs. 

• Les parts en contacte amb la pell hauran de ser de goma, 

especialment tractades o de neoprè per a evitar la irritació de 

l'epidermis. 

Els riscos a prevenir de l'aparell respiratori seran els originats per: 

• Pols humides. 

• Vapors metàl·lics o orgànics. 

• Gasos tòxics. 

• Òxid de carboni. 

L'ús de màscares amb filtre s'autoritza només en aquells casos o llocs en què 

existeixi escassa ventilació o dèficit acusat d'oxigen. 

Els filtres mecànics hauran de canviar-se sempre que el seu ús dificulti 

notablement la respiració. Els filtres químics seran reemplaçats després de 

cada ús i si no s'arribaran a usar, a intervals que no excedeixin d'un any. 

2.2.8  Protecció de les extremitats superiors 

La protecció de mans, avantbraços i braços es farà per mitjà de guants i 

mànigues seleccionats per a prevenir els riscos existents i per a evitar la 

dificultat de moviments al treballador. 

Aquests elements seran de goma, cautxú, clorur de polivinil, cuir tractat al 

crom, amiant, plom o malla metàl·lica segons les característiques o riscos del 

treball a realitzar. 

Per a les maniobres amb electricitat haurà d'usar-se els guants fabricats en 

cautxú, neoprè o matèries plàstiques que porten marcat en forma esborrable 

el voltatge màxim per al qual han sigut fabricats, prohibint-se l'ús d'altres 

guants que no compleixin aquest requisit indispensable. 

2.2.9  Protecció de les extremitats inferiors 

Per a la protecció dels peus en els casos que s'indiquen a continuació es 

dotarà el treballador de sabates o botes de seguretat adaptades als riscos a 

prevenir: 

• En treballs amb riscos d'accident mecànic en els peus, serà 

obligatori l'ús de botes o sabates de seguretat amb reforç metàl·lic 

en la puntera. Serà tractada i reforçada per a evitar corrosió. 

• L'ús de calçat d'amiant serà obligatori en treballs que exigeixin la 

conducció o manipulació de metalls fosos o substàncies a alta 

temperatura. 
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• La protecció enfront de l'aigua i la humitat s'efectuarà amb botes 

de goma. 

En cas de riscs concurrents, les botes o sabates de seguretat cobriran els 

requisits màxims de defensa enfront dels mateixos. 

Els treballadors ocupats en treballs amb perill de descàrrega elèctrica 

utilitzaran calçat aïllant sense cap element metàl·lic. 

En aquelles operacions en què les espurnes siguin perilloses el calçat no 

portarà claus de ferro o acer. 

Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran 

antilliscants. 

En els llocs en què existeixi un alt grau de seguretat de perforació de les soles 

per claus, encenalls, vidres, etc. és recomanable l'ús de plantilles d'acer 

flexibles incorporades a la mateixa sola o en l'interior. 

La protecció de les extremitats inferiors es complementarà quan sigui 

necessari amb polaines o abrigall de peus de cuir tractat, amiant, cautxú o 

teixit ignífug. 

2.2.10 Cinturó de seguretat 

En tot treball d'altura amb perill de caiguda eventual, serà preceptiu l'ús de 

cinturons de seguretat. 

Aquests cinturons reuniran les següents característiques: 

• Seran de cinta teixida en lli, cotó, llana de primera qualitat o fibra 

sintètica apropiada si no n'hi ha de cuir tractat al crom o al tanik. 

• Tindran una amplada compresa entre els 10 i 20 cm. amb un 

espessor igual o superior a 4 cm. i la seva longitud serà el més 

reduïda possible. 

• Es revisaran sempre abans del seu ús i es rebutjaran sempre quan 

formin talls, esquerdes o desfilats que comprometin la seva 

seguretat i resistència calculada per al cos humà en caiguda lliure 

de 5 m. 

• Aniran proveïts per anelles on passaran les cordes salvavides. 

Aquelles no podran anar subjectes per mitjà de reblons. Les cordes 

salvavides seran de niló o de castany de manilla amb diàmetre de 

12 cm. en el primer cas i de 17 cm en el segon. Queda prohibit el 

cable metàl·lic tant pel risc de contactes amb línies elèctriques, 

quan per la seva menor elasticitat per a la tensió en cas de caiguda. 

Es vigilarà de manera especial la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. 

En tot cas la longitud del cable salvavides haurà de ser el menor possible. 
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2.2.11 Alçament i transport de càrrega individual 

Quan el treballador hagi d'alçar un pes i traslladar-ho o un altre lloc, ha 

d'inspeccionar el terreny al voltant de l'objecte i el camí pel qual ho va a 

transportar, assegurant-se que no hi ha objectes que puguin fer-li relliscar. 

Després haurà d'inspeccionar l'objecte per a decidir com subjectar-ho i com 

es pot evitar les arestes agudes, les estelles i la resta de coses que puguin 

lesionar-li. Si l'objecte es troba humit o greixós haurà d'assecar-lo perquè no 

li rellisqui al subjectar-lo. 

A l'alçar un objecte haurà d'observar els principis següents: 

• Ha de determinar-se el pes per a cerciorar-se que està dins de les 

seves possibilitats de càrrega. 

• Calcular que el centre de gravetat del cos s'ha trobat en la línia 

vertical que passa pel centre de gravetat de càrrega. És primordial 

l'aconseguir un equilibri estable a fi d'evitar un malbaratament 

d'energies i possibles accidents, per a això el centre de gravetat de 

la càrrega es trobarà situat en l'interior de la superfície compresa 

entre els peus de l'operari. 

• Afirmar els peus sòlidament. Generalment pot aplicar-se un esforç 

més eficaç si un peu està lleugerament davant de l'altre. Els peus 

no han d'estar ni molt junts ni molt separats. En alguns casos és 

més fàcil inclinar un genoll quasi fins al sòl mentre l'altra cama es 

manté en angle recte. 

• Ajupir-se al màxim que es pugui cap a la càrrega amb les cames 

doblegades aproximadament en angle recte en el genoll. Aixecar-

se estant ben ajupit requereix quasi el doble d'esforç que aixecar-

se estant amb els genolls doblegats. 

• Conservar l'esquena tan recta com sigui possible. 

• Subjectar fermament l'objecte a alçar, alçant-ho lleugerament per 

un extrem. 

• Per a elevar l'objecte s'adrecen les cames i al mateix temps es 

balanceja fins a portar-ho a la seva posició vertical. 

• Cal tindre en compte que quan la columna vertebral està suportant 

un esforç de compressió, les vèrtebres estan encaixades impedint 

els moviments de torsió, per tant s'ha d'impedir tot gir de la 

columna en aquestes condicions. 

• S'ha d'agafar l'objecte fermament abans que el pes recaigui 

totalment sobre els seus braços i mans. No haurà de canviar o 

acomodar la subjecció de les mans, després d'haver alçat l'objecte 

fins a la posició de transport. Haurà de recolzar l'extrem de l'objecte 

sobre un suport mentre ho fa. 
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2.3 Protecció Col·lectiva. 

2.3.1  Condicions Generals  

El Contractista adjudicatari de l'obra és el responsable que tots els mitjans 

de protecció col·lectiva definits en la Memòria d'aquest Estudi de Seguretat i 

Salut, compleixin les següents condicions generals: 

 Les proteccions col·lectives hauran d'estar disponibles en l'obra amb 

antelació a la data decidida per al seu muntatge, per al seu ús 

immediat, i en condicions òptimes d'emmagatzematge per a la seva 

bona conservació. 

 Seran noves, a estrenar, si els seus components tenen caducitat 

d'ús reconeguda. 

 El Coordinador en matèria de Seguretat i Salut, o si és el cas, la 

Direcció Facultativa comprovarà que la qualitat de les proteccions 

col·lectives es correspon amb la definida en aquest Estudi Bàsic de 

Seguretat i Salut o amb la del Pla de Seguretat i Salut que arribi a 

aprovar-se. 

 S'instal·laran prèviament a la realització dels treballs en què és 

necessari el seu ús, pel risc que minimitzen. 

 Es procedirà a la substitució immediata dels elements deteriorats 

de les proteccions col·lectives, interrompent-se els treballs en què 

sigui necessari el seu ús i aïllant convenientment aquestes zones 

per a evitar riscos. 

 Preval l'ús de les proteccions col·lectives, enfront de l'ús dels equips 

de protecció individual. 

 El Contractista adjudicatari, queda obligat a conservar en la posició 

d'ús prevista i muntada, les proteccions col·lectives que fallin per 

qualsevol causa, fins que es realitzi la investigació amb l'assistència 

expressa del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut, o si és el 

cas, la Direcció Facultativa. En cas de fallada per accident de 

persona o persones, es procedirà segons les normes legals vigents, 

avisant a més sense demora, immediatament, després d'ocórrer els 

fets, al Coordinador en matèria de Seguretat i Salut, o si és el cas, 

a la Direcció Facultativa. 

2.3.2  Senyals d’obra 

A més dels senyals propis de circulació col·locats en l'exterior del recinte 

avisant les diferents activitats que s'estan realitzant així com la seva 

perillositat, s'instal·laran una sèrie de cartells i senyals interiors d'obra als 

què ja s'ha fet menció. 

La senyalització de seguretat prevista en el present Estudi de Seguretat i 

Salut serà d'acord amb el que disposa el Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, 

en el que s'estableix un conjunt de preceptes sobre dimensions, colors, 

símbols i formes de senyals i conjunts que proporcionen una determinada 

informació relativa a la seguretat. 
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Senyals d'advertència: 

Forma: Triangulars  

Marges: Negre  

Fons: Groc  

Pictograma: Negre  

El groc haurà de cobrir com a mínim el 50 per 100 de la superfície del 

senyal  

Senyals de prohibició: 

Forma: Rodona  

Marges i banda: Vermell  

Fons: Blanc  

Pictograma: Negre  

La banda serà transversal, descendent d'esquerra a dreta, travessant 

el pictograma a 45º respecte a l'horitzontal.  

El vermell haurà de cobrir com a mínim el 35 per 100 de la superfície 

del senyal.  

Senyals d'obligació: 

Forma: Rodona  

Fons: Blau  

Pictograma: Blanc  

El blau cobrirà com a mínim el 50 per 100 de la superfície del senyal.  

Senyals relatius als equips de lluita contra incendis: 

Forma: Rectangular o quadrada  

Fons: Vermell  

Pictograma: Blanc  

El vermell haurà de cobrir com a mínim el 50 per 100 de la superfície 

del senyal.  

Senyals de salvament o socors: 

Forma: Rectangular o quadrada  

Fons: Verd  

Pictograma: Blanc 

El verd haurà de cobrir com a mínim e 50 per 100 de la superfície del 

senyal.  

Així mateix, la senyalització vial de l'obra serà d'acord amb el que disposa el 

Codi de Circulació de la Direcció General de Tràfic. 

2.3.3  Escales de mà 

Les escales de mà oferiran sempre les necessàries garanties de solidesa, 

estabilitat i seguretat i si és el cas d'aïllament o incombustió. 

Es prohibeix la utilització d'escales de fusta pintades, per la dificultat que això 

suposa per a la detecció dels seus possibles defectes. 
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Es prohibeix la unió de dos escales a no ser que en la seva estructura comptin 

amb dispositius especials per a això. 

Les escales de mà simples no han de salvar més de cinc metres a menys que 

siguin reforçades en el seu centre quedant prohibit el seu ús per a altures 

superiors a set metres. 

Per a altures majors de set metres serà obligada l'ocupació d'escales especials 

susceptibles de ser fixades sòlidament pel seu cap i la seva base i per a la 

seva utilització serà preceptiu el cinturó de seguretat. 

En la utilització d'escala de mà s'adoptaren les precaucions següents: 

• Es recolzaran en superfícies planes i sòlides i si no n'hi ha sobre 

plaques horitzontals amb suficient resistència i fermesa. 

• Estaran proveïdes de sabates, puntes de ferro, grapes o altres 

mecanismes antilliscants en el seu peu o de ganxo de subjecció en 

la part superior. 

• Per a l'accés als llocs elevats sobrepassaran en un metre la 

superfície superior de suport. 

• L'ascens, descens i treball s'efectuaran sempre d'enfront de l'escala. 

• Quan es recolzen en pals s'utilitzaran abraçadores de subjecció. 

• No s'utilitzarà simultàniament per dos treballadors. 

• Es prohibeix sobre les mateixes el transport o braços de pesos 

superiors a 25 kg. 

La distància entre els peus i la vertical del seu punt superior de suport serà 

la quarta part de la longitud de l'escala fins a tal punt de suport. 

Les escales tipus tisores o dobles d'escalons estaran proveïdes de cadenes o 

cables que impedeixin la seva obertura al ser utilitzades i de límits en el seu 

extrem superior. 

Per a l'accés d'una planta a una altra en les rampes d'escales no s'utilitzaran 

mai aquest tipus d'escala sinó escales prefabricades metàl·liques que cada 

una agafi la superior. 

2.3.4  Bastides 

Tota bastida haurà de complir en quant a metalls, estabilitat, resistència, 

seguretat en el treball i seguretat en general amb les condicions següents: 

• Les dimensions de les diverses peces i elements auxiliars (cables, 

cordes, fils d'Aram, etc.) seran les suficients perquè les càrregues 

de treball a les que per la seva funció i destí vagin a estar sotmeses, 

no sobrepassin les establertes per a cada classe de material. 

• Els elements i sistemes d'unió de les diferents peces constituïdes de 

la bastida a més de complir amb la condició precedent asseguraran 

perfectament la seva unió d'enllaç amb les degudes condicions de 

fixesa i permanència. 
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• La bastida s'organitza i fixa de forma constructivament adequada 

perquè quedi assegurada la seva estabilitat i al mateix temps 

perquè els treballadors puguin estar en ell amb les degudes 

condicions de seguretat, sent també extensives aquestes últimes 

als restants treballadors de l'obra. 

• Hauran de tenir-se en compte dins de les càrregues a considerar en 

el càlcul dels diferents elements, el pes dels materials necessaris 

per al treball, el de la maquinària o aparells de qualsevol ordre que 

es col·loquin sobre els mateixos per exigències de la construcció i 

els deguts a l'acció del vent, neus i semblants. 

• Les safates utilitzades en bastides i la resta de mitjans auxiliars 

oferiran la resistència adequada per als fins a què es destina, 

podent-se inclús haver-se utilitzat anteriorment sempre que segons 

el parer de la direcció tècnica o persona responsable sigui tal que 

es trobi apta. 

Les unions de qualsevol tipus i els peus drets compostos, aniran proveïts de 

les esquadres platines i la resta de peces metàl·liques essencials o auxiliars 

que siguin necessàries per a la seva perfecta constitució i forma de treball. 

Les cordes podran emprar-se sempre que el seu diàmetre encoixinat i estat 

de conservació ofereixi les mateixes garanties de seguretat que els altres 

elements. 

Els taulers que formen el pis de la bastida es disposaran de manera que no 

puguin moure's ni donar lloc al basculament, lliscament o qualsevol altre 

moviment perillós. 

L'amplària serà la precisa per a la fàcil circulació dels treballadors i l'adequat 

emmagatzemament dels útils, eines i materials imprescindibles per al treball 

a realitzar en el lloc. 

Tot el contorn de les bastides que ofereixin perill de caiguda serà protegit per 

sòlides i rígides baranes de fusta o metàl·liques de 0,90 m. d'altura sobre el 

nivell del pis i pels sòcols adequats que eviten el desplaçament dels 

treballadors, materials o eines. 

No s'emmagatzemaran sobre les bastides més materials que els necessaris 

per a assegurar la continuïtat del treball i, al fi de les jornades, es procurarà 

que sigui mínim el pes de què queden depositats en ells. 

Tots els aparells i mitjans que s'utilitzin per a l'elevació i descens de les 

pròpies bastides i dels materials, hauran d'oferir les degudes condicions de 

construcció, estabilitat i resistència segons les càrregues que hagin de 

suportar i estar proveïdes dels dispositius que garanteixin la seguretat dels 

treballadors i de les operacions corresponents. 

Abans de la seva primera utilització tota bastida serà sotmesa a la pràctica 

d'un reconeixement i a una prova a plena càrrega per persones competents 

delegada de la direcció tècnica de l'obra o per aquesta mateixa si és el cas. 

Els reconeixements es repetiran diàriament i les proves després d'un període 
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de mal temps d'una interrupció prolongada dels treballs i sempre que com 

resultat d'aquells es pateixi per la seguretat de la bastida. 

Bastides metàl·liques. 

Les bastides metàl·liques reben també el nom de tubulars per estar formats 

per una sèrie de tubs entrellaçats entre si per uns nusos dissenyats a 

propòsits i capaços de rebre totes les posicions i angles. 

La clau del sistema de la bastida està en la forma de realitzar la unió dels 

nusos que formen l'estructura de la bastida tant en sentit vertical com a 

horitzontal. 

Hi ha molts d'aquests sistemes i cada un d'ells està patentat i treballa de 

manera diferent però el fonament és el mateix per a tots. 

Abans d'utilitzar un d’aquests tipus de bastides que no coneguem cal demanar 

al constructor el Certificat de Garantia, dades precises sobre càrregues 

màximes suportables i formes de muntatge. 

Els principals avantatges que tenen aquestes bastides són: 

• Són adaptables a qualsevol obra. 

• Al ser tubs metàl·lics es pot calcular el pes i esforços que han de 

suportar. 

• Són de fàcil maneig i muntatge. Es realitzaran ràpidament perquè 

les unions vénen preparades i no cal perdre temps en clavats, 

lligats, etc. 

• Els elements són lleugers malgrat la seva gran resistència. 

• Les despeses de mà d'obra seran mínimes. 

• Són de llarga duració. 

• En contra seu tenim que la major part de les vegades estan mal 

muntats. 

La primera cosa que s'ha de fer és preparar unes superfícies de suport 

correctes resistents i anivellades. S'han de recolzar sobre bases a propòsit 

per a això. 

A mesura que s'alça la bastida s'anirà travant. Hi ha dos tipus de traves: 

L'intern propi de l'estructura de la bastida, el fi de la qual és aconseguir una 

estructura indeformable en qualsevol sentit. Les segones traves van dirigides 

a impedir la bolcada, per tant depèn de l'altura que anem a aconseguir. 

Les traves cal fer-les a l'estructura de l'edifici. 

Les escales d'accés de la bastida també seran metàl·liques portant cada una 

d'elles les seves corresponents baranes de seguretat que s'acoblen 

manualment a les pròpies escales. 
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L'ample de les bastides serà com a mínim de dos safates metàl·liques de 20 

cm. d'ample i 5 cm. de grossor complint als 60 cm obligatoris per a poder 

treballar sobre plataformes. 

Són necessaris els sòcols en tot el contorn de la plataforma de treball, no 

només en la part exterior sinó també en la part interior. 

Es procurarà no colpejar-los en els transports, càrrega, descàrrega i maneig 

que van deformant els elements i danyant les soldadures i peces d'unió. 

El personal es protegirà per mitjà de: 

• Barana i travesser intermediari amb una altura mínima de 0,90 m, 

a més de sòcols. 

• Cinturó de seguretat enganxat a una corda. Cada operari disposarà 

d'una que estarà enganxada a l'estructura. 

• La bastida s'haurà d'enganxar a la fatxada. 

2.3.5  Alçament i transport de càrregues en equip 

Quan dos o més homes hagin de transportar un sol objecte és desitjable que 

siguin de condicions físiques i estatures semblants. Un d'ells actuarà com a 

cap havent de col·locar-se darrere de l'objecte des d'on pugui vigilar i dirigir 

als altres. 

Haurà de donar l'ordre per a alçar i transportar l'objecte. Tots hauran d'actuar 

conjuntament a fi que no es recarregui pes sobre algun d'ells. El cap donarà 

els senyals prèviament convinguts per a controlar la situació. 

Quan dos operaris transporten canonades, peces llargues de fusta etc. hauran 

de portar-les sobre el mateix muscle i caminar compassats. 

 

2.4 Protecció d’Equips 

 El muntatge dels mitjans auxiliars, màquines i equips es durà a 

terme utilitzant tots els components amb què es comercialitzen per 

a la seva funció. 

 L'ús, muntatge i conservació dels mitjans auxiliars, màquines i 

equip, es farà seguint les instruccions contingudes en el manual d'ús 

editat pel fabricant, el qual integrarà en aquestes activitats, les 

condicions de seguretat més apropiades als seus mitjans. 

 Portaran incorporats els dispositius de seguretat exigibles per la 

legislació vigent. 

 El Contractista adjudicatari ha de tenir present la utilització de 

productes amb la marca "CE", sempre que existeixin, perquè són 

per si mateixos, més segurs que els que no la posseeixen.  
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2.4.1  Plataformes elevadores 

S'utilitzen de dos tipus: de tisora i telescòpiques. La plataforma de treball ha 

de complir les normes generals: 

• Amplària de 60cm com a mínim. 

• No es depositaran càrregues sobre les plataformes excepte en les 

necessitats d’ús immediat i amb les limitacions següents: 

 Ha de quedar un pas mínim de 0,4 m lliure de tot obstacle. 

 El pes sobre la plataforma no superarà a la prevista pel 

fabricant i haurà de repartir-se uniformement per a no 

provocar desequilibri. 

• La barana perimetral estarà equipada amb sòcols de 0,20m d'altura. 

Durant la seva utilització normal estaran allunyades més de 5m de 

línia d'alta tensió més pròxima, o 3 m en baixa tensió. 

• Les plataformes no es mouran sobre el terreny mentre l'operari es 

trobi sobre elles i amb el braç o la tisora estesos. 

• L'execució dels treballs es realitzarà sempre des de l'interior de la 

cistella de la plataforma. En cas que per circumstàncies majors 

l'operari hagi d'eixir-se de la cistella, ho farà sempre amb cinturó 

de seguretat tipus arnés i enganxat a la barana de la cistella o a 

algun punt fix de l'estructura. 

2.4.2  Xarxes 

S'instal·laran xarxes de protecció horitzontal per al muntatge de coberta, 

neutralitzant les possibles caigudes de personal. Instal·lades en la part 

inferior de l'estructura, cosides en continu i no sent retirades fins a la 

finalització dels treballs. 

Seran de panells de dimensions ajustades al buit a protegir, de poliamida 

d'alta tenacitat, amb llum de malla 100 x 100 mm., diàmetre de fil 4,5 mm i 

corda de recercat perimetral d’alta tenacitat de 14 mm de diàmetre, 

resistència a la ruptura de 3.000 kN, de conformitat amb la norma Europea 

EN 1263 -1 de març de 1997. 

Seran capaços de resistir tot el conjunt la retenció puntual d'un objecte de 

100 kg de pes, després des d'una altura de 7 m en caiguda lliure per damunt 

de la zona d'embossament, sent l'energia cinètica de 7 kJ amb una precisió 

de + 1%. 

2.4.3  Altres màquines portàtils i eines 

Per a qualsevol màquina o eina es durà com a mesura de precaució, demanar 

les instruccions de funcionament i les normes de seguretat a la casa 

subministradora o fabricant. 

Una altra mesura que mai ha de ser oblidada és que tot tipus de màquina ens 

pot produir un accident i, per tant, la seva utilització de cara a la seguretat 

és encomanar-li a una persona que l'hagi manejat anteriorment i que la 

domini. 
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2.5 Mitjans Auxiliars 

2.5.1  Ganxos i cordes 

Els ganxos seran d'acer o ferro forjats. Estaran equipats amb pestells o altres 

dispositius de seguretat per a evitar que les càrregues puguin escapar-se. 

Les parts que estan en contacte amb cadenes, cables o cordes seran rodones. 

Les cordes per transportar càrregues tindran un factor mínim de seguretat de 

deu. No lliscaran sobre superfícies aspres o en contacte amb terres, arenes o 

sobre angles o arestes tallant malgrat que vagin protegides. 

No es depositaran en els locals on siguin exposades a contactes amb 

substàncies químic corrosives ni s'emmagatzemaran amb nusos ni sobre 

superfícies humides. En cap moment s'empraran cordes empalmades. 

Els cables seran de construcció i grandària apropiada per a les operacions en 

què s'hagin d'emprar. El factor de seguretat per als mateixos serà major que 

sis. Els ajustos de traus i els llaços per als ganxos, anells i argolles estan 

proveïts de guardacaps resistents. Estaran sempre lliures de nusos, 

torcements permanents i altres defectes. 

S'inspeccionarà periòdicament el nombre de fils rectes, rebutjant-se aquells 

caps que estiguin més del deu per cent dels mateixos comptats al llarg de 

dos trams del cablejat separats entre si per una distància inferior a vuit 

vegades el seu diàmetre. 

El diàmetre dels tambors d’elevar ens serà inferior a 30 vegades el diàmetre 

del fil d'Aram major. En instal·lacions d'importància com a grues fixes i 

mòbils, els cables, grues, muntacàrregues, plans inclinats o semblants no 

utilitzats per al transport dels treballadors, podran suspendre's dels cables de 

ruptura, càrregues fins a 1/5 de la seva resistència a la ruptura. 

Els cables carrils dels transports aeris exclusivament per a materials podran 

treballar fins a 1/3 de la seva ruptura. 

En tots els casos els fabricants hauran de ser de reconeguda solvència. Queda 

prohibit l'ús de cables empalmats. 

2.5.2  Maquinària d’obra 

2.5.2.1 Maquinària en general 

Riscos d'accident: 

• Bolcades 

• Enfonsaments 

• Cops 

• Formació d'atmosferes agressives o molestes 

• Soroll 

• Explosions i incendis 

• Atropellaments 

• Talls 
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• Contactes amb energia elèctrica 

• Altres 

Mesures preventives: 

• Està prohibida la manipulació de qualsevol element d'una màquina 

accionada amb energia elèctrica, sense desconnectar-la de la xarxa. 

• Les parts mòbils d'accionament mecànic o elèctric tindran carcassa 

protectora anti atrapades. 

• Les màquines de funcionament irregular a avariades es retiraran 

immediatament per a la seva reparació. 

• Les màquines avariades que no es puguin retirar se senyalitzaran 

amb cartells d'avís amb el senyal MÀQUINA AVARIADA, NO 

CONNECTAR. 

• Està prohibida la manipulació i operacions d'ajust o de manteniment 

de les màquines al personal no especialitzat. 

• Per tal d'evitar la posada en marxa de la màquina avariada, es 

bloquejaran els comandaments d'arrancada, i si és el cas, els 

fusibles elèctrics. 

• Només es permetrà utilitzar la maquinària al personal autoritzat. 

• Els ganxos dels aparells d'elevació estaran lliures de càrregues en 

el moment de descans. 

• Els maquinistes tindran sempre sota control visual les càrregues 

suspeses, per tal d'evitar els accidents per falta de visibilitat en la 

trajectòria de la càrrega.  

• Si el maquinista no pogués controlar tota la trajectòria de la 

càrrega, se suplirà aquesta falta per mitjà de senyals. 

• Està prohibit romandre sota la trajectòria de les càrregues 

suspeses. 

• Els aparells d’elevació a utilitzar tindran limitador de recorregut del 

carro i els ganxos. 

• Està prohibit l'elevació o transport de persones en l'interior de 

gàbies, cubilots, etc.  

Equips de protecció individual: 

• Pinces o granotes 

• Casc de seguretat de polietilè homologat 

• Botes de seguretat 

• Guants de cuir 

• Guants de goma o PVC 

• Guants aïllants a l'electricitat 

• Botes aïllants a l'electricitat 

• Davantals de cuir 

• Polaines de cuir 

• Mànegues de cuir 

• Ulleres de seguretat anti impactes 

• Faixa elàstica 

• Faixa anti vibratòria 

• Mànegues anti vibratòries 
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• Protectors auditius 

• Altres 

2.5.2.2 Màquina de moviment de terres 

Abans d'iniciar tot treball, el conductor ha d'adoptar les següents mesures 

preventives: 

• Conèixer les possibilitats i els límits de la màquina, i particularment 

l'espai necessari per a maniobrar. 

• Quan l'espai de la maniobra és molt reduït o limitat per obstacles, 

cal senyalitzar la zona d'evolució de la mateixa. 

• Vigilar la posició, la funció, el sentit de funcionament de cada un 

dels comandaments, dels dispositius de senyalització i dels 

dispositius de seguretat. 

• Regular el seient a la comoditat, estatura i pes del conductor. 

• Conèixer el pla de circulació de l'obra i cada dia informar-se dels 

treballs a realitzar que poden constituir risc: Rases obertes, estès 

de cables, etc. 

• Conèixer l'altura de la màquina circulant i treballant, així com les 

zones d'altura limitada o estretes. 

• Amb el tren de rodament de rodes de goma circular amb precaució 

a velocitat lenta en zones de pols, fang, o sòl gelat. 

• Realitzar un bon manteniment de les zones de circulació. 

• Mirar al voltant de la màquina per a observar les possibles fugues 

d'oli, les peces o conduccions en mal estat, etc. 

• Comprovar l'estat dels pneumàtics quant a pressió i talls en els 

mateixos. 

• Tots els dispositius de seguretat hauran d'estar en el seu lloc. 

• Comprovar els nivells d'oli i aigua. 

• Netejar el parabrisa, els miralls i retrovisors abans de posar en 

marxa la màquina, treure tot el que pugui dificultar la visibilitat. 

• No deixar draps en el compartiment del motor. 

• El lloc de conducció ha d'estar net, treure l'oli, el greix, el fang del 

sòl, les zones d'accés a la cabina i els agafadors. 

• A l'hivern realitzar el mateix quan hi hagi neu o gel. 

• No deixar en el sòl de la cabina de conducció objectes diversos com 

ara eines, draps, etc. Utilitzar per a això la caixa d’eines. 

Al posar en marxa la màquina, el conductor ha de realitzar les comprovacions 

següents: 

• Comprovar que cap persona es troba en les proximitats de la 

màquina, i si hi ha algú fer que s’aparti dels seus voltants. 

• Assecar-se les mans i treure’s el fang de les sabates. 

• Utilitzar les empunyadures i estreps per a pujar, si estan espatllats 

es repartiran. 

• Verificar la regulació del seient. 

• Seguir les instruccions del manual del conductor. 

• Col·locar tots els comandaments en punt mort. Assentar-se abans 

de posar en marxa el motor. 
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• Quedar-se assentat al conduir. Verificar que les indicacions dels 

controls són normals. No arrancar en locals tancats. 

• En un lloc aclarit i segur verificar el bon funcionament: en els frens 

principals i de parada, fer girar el volant en els dos sentits a petita 

velocitat o maniobrar amb les palanques, col·locar les diferents 

marxes. 

Durant el treball s'han d'observar les mesures de seguretat següents: 

• No pujar passatgers. 

• No deixar estacionar-se a ningú en els voltants de la màquina. 

• No utilitzar la pala com a bastida o suport per a pujar persones. No 

col·locar la cullera per damunt de la cabina del camió. 

• Abans d'efectuar qualsevol desplaçament amb la màquina mirar al 

voltant, observant que no hi hagi treballadors en els seus voltants. 

• Abans de desplaçar-se en carretera la retroexcavadora s'hauran de 

bloquejar els estabilitzadors, la ploma i la zona que gira amb els 

mecanismes previstos a aquest efecte. 

• Respectar les senyalitzacions. 

• Circular a una certa distància de les rases, talussos i tota alteració 

del terreny que pugui possibilitar la bolcada de la màquina. 

• Els pendents i les crestes dels talussos han d'estar netes abans de 

començar el treball. 

• No pujar ni baixar mai en marxa, encara que sigui a poca velocitat. 

• Col·locar el camió paral·lelament a la màquina. 

• Treballar sempre que sigui possible amb el vent posterior, d'aquesta 

manera la pols no impedirà la visibilitat. 

• Si el conductor del camió ha abandonat la cabina, comprovar que 

no es troba en el radi de treball de la màquina. 

• Quan el sòl està en pendent, frenar la màquina i treballar amb 

l'equip orientat cap al pendent. 

• Sempre que sigui possible, col·locar l’equip sobre una superfície 

plana, preparada i situada prou lluny de zones amb risc 

d’enfonsament. 

• No baixar de costat. 

• Per a lliscar sobre un terreny en pendent orientar el braç cap a la 

part de baix, tocant quasi el sòl. 

• Per a l'extracció de materials treballar de cara al pendent. 

• Al parar, orientar l'equip cap a la part alta del pendent i recolzar-ho 

en el sòl. 

• Un pendent es baixa amb la mateixa velocitat que es puja. 

• No baixar mai un pendent amb el motor parat o en un punt mort, 

baixar amb una marxa posada. 

• No derrocar amb la cullera elements de construcció en què l'altura 

per damunt del sòl és superior a la longitud de la projecció 

horitzontal del braç en acció. 

• Tapar els buits del sòl abans de circular. Si això no és possible 

senyalitzar la zona. 

• Quan es realitzen rampes, no utilitzar bigues de fusta o ferro que 

puguin deixar buits. 
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• Equipar a la cabina a l'estructura que protegeixi al conductor contra 

la caiguda de materials.  

• No treballar en les proximitats d'una línia elèctrica aèria en tensió 

sense assegurar-se que han pres les distàncies mínimes de 

seguretat. 

• Quan es circula per un camí junt amb una línia elèctrica cal tenir en 

compte les sinuositats, clots i la resta d'irregularitats del mateix a 

l'hora de calcular les distàncies mínimes. 

• Per a línies de 30KV. La distància de seguretat serà com a mínim 

de 8 metres i de 25 per a les de més de 30 KV. Així mateix per a 

evitar la formació d'arc al treballar pròxims a línies aèries, respectar 

les distàncies anteriors. 

• Quan es treballa en rasa, en pedrera, o junt amb talussos en què hi 

hagi perill de caiguda de materials o de bolcada de la màquina, 

s'equiparà la retroexcavadora amb cabina de seguretat per a cas de 

bolcada i contra caiguda d'objectes. 

• Si s'entra en una galeria fosca, encendre els fars i les llums de 

posició. 

Una vegada finalitzat el treball, s'han d'observar com a mínim les operacions 

següents: 

• És preferible parar la màquina en terreny pla, calçar les rodes i 

recolzar l'equip en el sòl. 

• El sòl on estacioni la màquina serà ferm i sòlid, a l'hivern no 

estacionar la màquina en el fang o en tolls d'aigua, ja que pot gelar. 

• Per a parar la màquina, consultar el manual del conductor. 

• Col·locar tots els comandaments en punt mort. 

• Col·locar el fre de parada i desconnectar la bateria. 

• Treure la clau de contacte que guardarà el maquinista, així mateix 

s'haurà de tancar la porta de la cabina. 

• Baixar de la cabina utilitzant les empunyadures i escalons 

dissenyats per a això. Sempre mirant la màquina. 

2.5.2.3 Pala carregadora 

Riscos d'accident: 

• Atropellaments 

• Bolcada de la màquina 

• Xoc amb altres vehicles 

• Electrocució 

Mesures preventives: 

• Incorporar clàxon i il·luminació adequada i mantenir-ho en bones 

condicions de manteniment. 

• Il·luminar adequadament la zona de treball. 

• La zona de treball es regarà convenientment, de manera que s'eviti 

la pols, sense arribar a produir fang. 



 
 

40 
 

PLA DE SEGURETAT 
I SALUT 

 

Càlcul, disseny i construcció d’un edifici d’ús industrial destinat 

a la reparació de vehicles a motor a Sant Hilari Sacalm (Girona). 

• Delimitar amb tanques o rètols la zona de treball de les màquines. 

Prohibir que el personal es pugi a la cullera. 

• Es prohibirà que el personal es pugi a la màquina estant aquesta en 

marxa. 

• Sempre que estigui la màquina parada es deixarà la cullera 

recolzada en el sòl i amb falques.  

• No es treballarà en pendent superior al 50%.  

• Es senyalitzarà la zona de talús. 

• Es col·locaran limitadors de velocitat o s'indicarà als conductors que 

respectin la velocitat indicada.  

• S'organitzarà la circulació en obra. 

• Per a línies de fins a 30 kV. La distància de seguretat serà com a 

mínim de 8 m i de 25 m per a les línies de mes de 30 kV. 

• S'examinarà la zona de treball per a descobrir línies soterrades i 

mantenir una distància de seguretat d'1,50 m. 

• Tots els resguards i tapes de seguretat hauran d'estar col·locats. No 

es realitzarà cap treball a la màquina estant aquesta en moviment. 

• Es comprovarà tots els elements de seguretat de la màquina, abans 

de fer-li qualsevol manipulació. 

2.5.2.4 Retroexcavadora 

Riscos d'accident: 

• Atropellaments 

• Bolcada de la màquina 

• Xoc amb altres vehicles 

• Electrocució 

Mesures preventives: 

• El personal que operi amb la retroexcavadora haurà de conèixer les 

possibilitats i els límits de la màquina i particularment l'espai 

necessari per a maniobrar. 

• Senyalitzar la zona de treball de la mateixa quan l'espai és reduït. 

• Vigilar la posició, la funció, el sentit de funcionament de cada un 

dels comandaments, dels dispositius de senyalització i dels 

dispositius de seguretat. 

• En treballs en pendent, orientar el braç a la part de baix, tocant 

quasi el sòl. 

• Si la retroexcavadora és d'erugues, assegurar-se que està ben 

frenada. 

• Per a l'extracció de material treballar sempre de cara al pendent. 

• S'evitarà l'oscil·lació de la cullera en la direcció del pendent. 

• Durant l'excavació de la rasa, en retroexcavadores sobre 

pneumàtics, la màquina estarà calçada per mitjà de suports que 

eleven les rodes del sòl, per a evitar desplaçaments i facilitar la 

immobilitat del conjunt. 

• Guardar la distàncies a les rases, talussos i tota alteració del terreny 

que pugui possibilitar la bolcada de la màquina. 
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• Durant l'extracció de terres existirà una perfecta sincronització 

entre aquesta activitat i l'apuntalament que existeixi en la rasa, de 

manera que s'impedeixi l'enderrocament de les terres i el 

consegüent perill d'atrapada per a les persones que treballen en el 

fons de la rasa. 

• Col·locar l'equip de la cullera recolzada en el sòl, encara que sigui 

per a parades de poca duració. 

• Conèixer el pla de circulació de l'obra i cada dia informar-se dels 

treballs ha realitzar que puguin constituir risc: rases obertes, estès 

de cables, etc. 

• Amb el tren de rodament de rodes de goma, circular amb precaució 

a velocitat lenta en zones de pols, fang o sòl gelat. 

• Al circular junt amb una línia elèctrica aèria cal tindre en compte les 

sinuositats del camí, els clots i la resta d'irregularitats al calcular les 

distàncies. 

• Per a línies de fins a 30 kV. la distància de seguretat serà com a 

mínim de 8 m i de 25 m per a les línies de mes de 30 kV. 

• No abandonar la retroexcavadora sense recolzar la cullera en el sòl, 

parar el motor i col·locar el fre. L'operari haurà de conservar la clau 

de contacte. 

• Quan es transporti la retroexcavadora es tindrà especial atenció a 

immobilitzar la zona de gir amb el dispositiu previst pel constructor. 

2.5.2.5 Camió de transport 

Riscos d'accident: 

• Atropellament de persones 

• Xocs contra altres vehicles 

• Bolcada del camió 

• Caigudes 

Mesures preventives: 

• Abans d'iniciar les maniobres de càrrega i descàrrega del material, 

a més d'haver sigut instal·lat el fre de mà de la cabina del camió, 

s'instal·laran falques d'immobilització de les rodes. 

• L'ascens i descens de les caixes dels camions, s'efectuarà per mitjà 

d'escaleta metàl·lica fabricada per a tal menester, dotada de ganxos 

d'immobilització i seguretat. 

• Totes les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides per un 

especialista coneixedor del procediment més adequat. 

• Les maniobres de càrrega i descàrrega sobre pla inclinat, serà 

governada des de la caixa del camió per un mínim de dos operaris 

per mitjà de soga de descens. En l'entorn final del pla no hi haurà 

mai persones. 

• El súmmum màxim permès per a materials no compactes no 

superarà el pendent ideal del 5% i es cobrirà amb una lona, en 

prevenció d'afonaments. 

• Les càrregues s'instal·laran sobre la caixa de forma uniforme, 

compensant els pesos. 
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• El ganxo de la grua auxiliar estarà dotat de pestell de seguretat. 

2.5.2.6 Camió formigonera 

Riscos d'accident: 

• Bolcades 

• Enfonsaments 

• Atropellaments 

• Xocs amb altres vehicles 

• Els derivats del contacte amb el formigó 

• Sobreesforços 

Mesures preventives: 

• Tots els camions estaran en perfecte estat de manteniment i 

conservació. 

• El pendent d'accés a talls serà inferior al 20% per a evitar la 

bolcada. 

• La neteja de la cisterna i els canals es faran en llocs definits per 

l'encarregat d'obra. 

• La posada en situació i els moviments del camió en el formigonat 

estaran dirigits per un especialista. 

• El formigonat al llarg dels talls de terreny es faran sense que les 

rodes traspassen una línia de seguretat marcada a dos metres de 

la vorera. 

• No es farà cap treball de manteniment amb el camió en moviment 

o el motor encès. 

• En l'interior de la cabina no hi hauran draps grassos que puguin 

encendre's. 

• En el cas d’escalfament del motor, no s'obrirà directament la tapa 

del radiador. Els vapors podrien ocasionar cremades molt greus. 

• S'evitarà el contacte amb líquids corrosius. En cas necessari, 

s'empraran guants de goma. 

• L'oli del motor només es pot canviar en fred. 

• Està prohibit fumar al manipular la bateria, així com al carregar el 

combustible. 

• Per a manipular el sistema elèctric es desconnectarà el motor i es 

traurà la clau del contacte. 

• Es vigilarà la pressió dels pneumàtics i es treballarà a la recomanada 

pel fabricant. 

• Es revisaran periòdicament les fugues de gasos del motor. 

• Els camions disposaran d'extintor reglamentari amb les revisions 

fetes. 

2.5.2.7 Camió grua 

Riscos d'accident: 

• Bolcada del camió 

• Electrocució 
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• Torsió o ruptura de la ploma per excés de càrrega 

• Caigudes de la càrrega, per ruptura dels elements de tracció 

• Caigudes de la càrrega, per ruptura de ganxos, eslingues, etc. 

• Atropellament de persones 

• Cops per la càrrega 

• Enfonsament de l'estructura 

Mesures preventives: 

Abans d'iniciar les maniobres de càrrega s'instal·larà falques immobilitzadores 

en les quatre rodes i els gats estabilitzadors. 

Les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides per un especialista en 

prevenció dels riscos per maniobres incorrectes. 

Els ganxos de penjar estaran dotats de pestells de seguretat. 

Es prohibeix expressament sobrepassar la càrrega màxima admissible fixada 

pel fabricant del camió en funció de l'extensió braç-grua. 

El gruista tindrà en tot moment a la vista la càrrega suspesa. Si això no fóra 

possible, les maniobres seran expressament dirigides per un senyalista, en 

prevenció dels riscos per maniobres incorrectes. 

Es prohibeix realitzar suspensió de càrregues de forma lateral quan la 

superfície de suport del camió estigui inclinada cap al costat de la càrrega, en 

previsió dels accidents per bolcada. 

Es prohibeix estacionar (o circular) amb el camió grua a distàncies inferiors a 

2 m (com a norma general) del tall del terreny (o situació semblant, pròxim 

a un mur de contenció i assimilable) en previsió dels accidents per bolcada. 

Es prohibeix realitzar estirades esbiaixades de la càrrega. 

Es prohibeix arrossegar càrregues amb el camió grua (el remolcat s'efectuarà 

segons característiques del camió) 

Les càrregues en suspensió, per a evitar cops i balancejos es guiaran per 

mitjà de caps de govern. 

Es prohibeix la permanència de persones entorn del camió grua o a distàncies 

inferiors als 5 m. 

Es prohibeix la permanència sota les càrregues en suspensió 

El conductor del camió grua estarà en possessió del certificat de capacitació 

que acrediti la seva perícia. 

Al personal encarregat del maneig del camió grua se li farà entrega de la 

següent normativa de seguretat.  

Normes de seguretat per a l'operador del camió grua: 
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• Mantenir la màquina allunyada de terrenys insegurs, propensos a 

enfonsaments. Poden bolcar i patir lesions. 

• Evitar passar el braç de la grua, amb càrrega o sense ella sobre el 

personal. 

• No fer marxa enrere sense l'ajuda d'un senyalista. Després de la 

màquina pot haver-hi operaris i objectes que vostè desconeix a 

l'iniciar la maniobra. 

• Pugi i baixi del camió grua pels llocs previstos per a això. Evitarà 

les caigudes. 

• No salti mai directament al terra des de la maquina si no és per un 

imminent risc per a la seva integritat física. 

• Si entra en contacte amb una línia elèctrica, demani auxili amb la 

botzina i esperi rebre instruccions. No intenti abandonar la cabina 

encara que el contacte amb l'energia elèctrica hagi cessat, podria 

patir lesions. Sobretot no permeti que ningú toqui el camió grua, 

podria estar carregat d'energia. 

• No faci per si mateix maniobres en espais estrets. Demani l'ajuda 

d'un senyalista i evitarà accidents. 

• Abans de creuar un “pont provisional d'obra” asseguris que té la 

resistència necessària per a suportar el pes de la màquina. Si ho 

s’enfonsa, vostè i la maquina s'accidentaran. 

• Asseguri la immobilitat del braç de la grua abans d'iniciar cap 

desplaçament. Posi-ho en la posició de viatge i evitarà accidents per 

moviments descontrolats. 

• No permeti que ningú pugi sobre la càrrega. No consenti que ningú 

es pengi del ganxo, és molt perillós. 

• Netegi les seves sabates del fang o grava que pugui tindre abans 

de pujar a la cabina. Si li patinen als pedals durant una maniobra o 

durant la marxa, pot provocar accidents. 

• No realitzi mai arrossegaments de càrrega o estirades esbiaixades. 

La grua pot bolcar i en el millor dels casos, les pressions i esforços 

realitzats poden danyar els sistemes hidràulics dels braços. 

• Mantingui a la vista la càrrega. Si ha de mirar cap a un altre costat, 

pari les maniobres. Evita accidents. 

• No intenti sobrepassar la càrrega màxima d’elevació. Els sobre 

esforços poden danyar la grua i patir accidents. 

• Aixequi una sola càrrega cada vegada. La càrrega de diversos 

objectes diferents pot resultar problemàtica i difícil de governar. 

• Asseguris que la màquina està estabilitzada abans d'alçar 

càrregues. Posi en servei els gats estabilitzadors totalment estesos. 

És la posició més segura. 

• No abandoni la màquina amb una càrrega suspesa. No és segur. 

• No permeti que hi hagi operaris sota les càrregues suspeses. Pot 

patir accidents. 

• Abans d'aixecar una càrrega, comprovi en la taula de càrregues de 

la cabina la distància d'extensió màxima del braç. No sobrepassi el 

límit marcat en ella. Pot bolcar. 

• Respecti sempre les taules, rètols i senyals adherits a la màquina i 

faci que les respectin la resta del personal. 
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• Eviti el contacte amb el braç telescòpic en servei. Pot patir 

atrapades. 

• Abans de posar en servei la màquina, comprovi tots els dispositius 

de frenada. Evitarà accidents. 

• No permeti que la resta del personal accedeixi a la cabina o en 

manegi els comandaments. Poden provocar accidents. 

• No consenti que s'utilitzin, aparells, balancins, eslingues o destorbs 

defectuosos o danyats. No és segur. 

• Asseguris que tots els ganxos dels aparells, balancins, eslingues o 

destorbs posseeixen el pestell de seguretat que eviti el 

desenganxament fortuït. 

• Utilitzi sempre la roba de protecció que se li indiqui en l'obra. 

2.5.2.8 Dúmper i camió dúmper 

Riscos d'accident: 

• Bolcades 

• Enfonsaments 

• Atropellaments 

Caiguda del camió per pendents 

• Xocs amb altres vehicles 

• Els derivats d'operacions de manteniment 

• Pols ambiental 

• Caigudes al pujar o baixar de la caixa 

Mesures preventives: 

• Tots els camions dúmper estaran en perfecte estat de manteniment 

i conservació. 

• Disposaran de fars de marxa endavant, marxa enrere, intermitents 

d'avís de gir, pilots de posició davanters i posteriors, servofrens, 

avisador acústic de marxa enrere, cabines anti bolcada i anti 

impactes. 

• Diàriament abans de començar els treballs es revisarà el 

funcionament del motor, sistemes hidràulics, frens, direcció, llums, 

botzina, pneumàtics, etc. 

• El responsable de la inspecció diària serà la persona responsable del 

camió. 

• Es mantindrà el camió lluny de terrenys insegurs, propensos a 

afonaments. 

• No es pot fer marxa enrere sense ajuda d'un senyalista. Darrere del 

camió pot haver-hi operaris i objectes desconeguts a l'iniciar la 

maniobra. 

• Cal respectar les taules, rètols i senyals adherits a la màquina i fer 

que la resta del personal també la respecte. 

• Abans de posar en servei la màquina es comprovaran tots els 

dispositius de frenada. 

• No es permet que la resta del personal accedeixi a la cabina o 

manipuli els comandaments. Pot provocar accidents. 
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• Està prohibit treballar o romandre a menys de 10 metres dels 

camions dúmper. 

• En èpoques seques, es regarà la càrrega per a evitar possibles 

polsegueres. 

• Està prohibit carregar els camions per damunt del límit fixat pel 

fabricant. 

• S'establiran taulers de seguretat a un mínim de dos metres del 

rastell dels talussos per a evitar la bolcada o caiguda del camió en 

les maniobres d'acostament, en la bolcada. 

• No es farà cap tasca de manteniment amb el camió en moviment o 

el motor encès. 

2.5.2.9 Maquinària de compactació 

Riscos d'accidents: 

• Bolcades 

• Enfonsaments 

• Atropellaments 

• Xocs amb altres vehicles 

• Els derivats d'operacions de manteniment 

• Caigudes de personal al pujar o baixar de la màquina 

Mesures preventives: 

• Les compactadores estaran dotades de cabines anti bolcada i anti 

impactes. 

• Es prohibeix l'abandó de les màquines amb el motor en marxa. 

• Disposaran de llums marxa cap endavant i de marxa enrere. 

• Disposarà de senyalització acústica en maniobres de marxa enrere. 

• Tots els treballs estaran dotats de calçat de seguretat, guants de 

cuir, casc de seguretat i faixa anti vibracions en la cintura. 

2.5.2.11 Petites compactadores (apissonadores mecàniques) 

Riscos d'accidents: 

• Soroll 

• Atrapades 

• Cops 

• Vibracions 

Mesures preventives: 

• Les zones en fase de compactació quedaran tancades al pas per 

mitjà de senyalització convenient. 

• Abans de posar en funcionament la màquina, se assegurarà que 

estan muntades totes les tapes i carcasses protectores. 

• S'evitaran els desplaçaments laterals. 

• Es regarà la zona a aplanar i compactar. 
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• Tots els treballs estaran dotats de calçat de seguretat, guants de 

cuir, casc de seguretat, faixa anti vibracions en la cintura i 

protectors auditius. 

2.5.2.12 Carretons 

El seu ús de qualsevol tipus que sigui està molt estès ja que amb aquests 

s'evita el transport manual dels materials. A més són ideals per a moviments 

a curta distància. 

• Els carretons aconsegueixen disminuir al mínim l'esforç físic dels 

obrers en el transport ja que els seus dissenys són per a facilitar el 

seu desplaçament. Respecte a la seva seguretat en el seu maneig 

hem de tenir present els punts següents: 

• Tots els carretons, sigui quin sigui el tipus han de tindre gravades 

les seves capacitats de càrrega. 

• L'obrer no deurà per cap motiu arrossegar el carretó, sinó 

empènyer-la. 

• Totes les empunyadures per a empènyer els carretons hauran de 

portar uns protectors per a evitar els cops contra les mans al seu 

pas per llocs estrets. 

• La càrrega s'ha de col·locar ben davant de tal manera que el pes 

caigui sobre l'eix i no sobre les empunyadures. 

• S'evitarà que les rampes per les quals hagi de circular siguin molt 

pronunciades. 

• Quan un carretó d'una o dos rodes estigui carregat i en posició 

horitzontal, l'obrer haurà de seguir el mètode d'alçament de 

seguretat per posar-lo en posició de transport. 

• Seran de material resistent en relació amb les càrregues que hagin 

de suportar i de model apropiat per al transport a realitzar 

• Les rodes seran pneumàtiques o si més no, amb llantes de cautxú. 

• Si han de ser utilitzades en rampes molt pronunciades o superfícies 

molt inclinades, estaran dotades de frens. 

• Mai se sobrecarregaran i s'assentaran els materials sobre els 

mateixos perquè mantinguin l'equilibri. 
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3 Identificació dels Riscos 

3.1 Moviment de terres 

Descripció del treball a realitzar 

• Excavació de rases i pous. 

• Transport de terres a abocador. 

Mitjans a emprar 

• Retroexcavadora 

• Camió Dúmper. 

• Corró vibrant. 

• Pala carregadora. 

• Motoanivelladora. 

• Petites compactadores. 

Procés d'execució. 

És començaran els treballs d'explanació del solar consistent en l'anivellació 

del mateix per mitjà de mitjans mecànics, per la qual cosa la major o menor 

extracció de terres, així com la maquinària utilitzada dependrà dels 

característiques del terreny. Els terres és carregaran sobre camions que els 

transportaren a l'abocador corresponent. 

L'excavació és realitzarà amb retroexcavadora la qual carregarà la terra sobre 

camions i aquests la transportaran a l'abocador. El procés començarà amb el 

marcat sobre el terreny dels rases a obrir, posteriorment és realitzaran les 

excavacions pertinents seguint les pautes marcades directament sobre el 

terreny. Una vegada executada l'excavació de fonamentació és durà a terme 

l'excavació per a la xarxa de sanejament seguint els mateixos passos descrits 

anteriorment. 

Riscs mes freqüents. 

• Atropellaments i col·lisions de persones en especial marxa enrere i 

en girs inesperats efectuats per màquines. 

• Caiguda del material d'excavació des de la màquina. 

• Risc de bolcada i lliscament de la màquina. 

• Generació de pols. 

• Projeccions de pedra i terrossos durant la marxa de camions. 

• Riscs de cops als operaris. 

Proteccions individuals. 

Tots els equips de protecció individual compliran amb les normes establertes 

sobre seguretat i salut, aportant el logotip CE d'acord amb la normativa 

Europea. 

• Ulleres antipols en cas necessari. 

• Cinturó antivibracions per al maquinista. 
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• Botes de goma en cas necessari. 

• Vestit d'aigua en cas necessari. 

• Orelleres antisoroll. 

• Guants 

• Cascos per al personal de peu. 

• Peto d'alta visibilitat 

Proteccions col·lectives. 

• En la zona d'actuació s'evitarà en la mesura que es pugui apilar 

materials sobretot en les zones de trànsit, retirant els objectes que 

impedeixin el pas. 

• Se situarà la maquinària en les zones millor apropiades per a la 

realització dels treballs. 

• Protecció amb tanques de la zona d'actuació de màquines de 

moviment de terres. 

Normes d'actuació. 

• Es marcaran i senyalitzaran les zones de treball de manera que cap 

treballador es trobi dins del radi d'acció de la maquinària. 

• Es prohibeix la càrrega de terres o de materials a menys de dos 

metres del marge de l'excavació per a evitar sobrecàrregues i 

possibles bolcades de terreny. 

• El front i paràmetres verticals d'una excavació han de ser 

inspeccionats sempre a l'iniciar (o deixar) els treballs, per 

l'encarregat que assenyalarà els punts que han de tocar-se abans 

de l'inici (o acabament) de les tasques. 

• Han de prohibir-se els treballs en la proximitat de pals elèctrics, de 

telègrafs, etc. l'estabilitat de la qual no quedi garantida abans de 

l'inici de les tasques 

• Les maniobres de càrrega a camions, seran dirigides per 

l'Encarregat o el Vigilant de Seguretat, prohibint l'estada d'un 

operari en el costat contrari al de la càrrega. 

• La circulació de vehicles es realitzarà a un màxim d'aproximació al 

costat de l'excavació no superior als 2 metres per a vehicles 

lleugers, de 3 metres per a pesats, etc. 

• Es conservaran els camins de circulació interna cobrint clots, 

compactant per mitjà d'escòries siderúrgiques, etc. 

• Tota maquinària mòbil de l'obra estarà dotada de fars i clàxon, així 

com d’un avisador acústic quan aquest circuli marxa enrere. Es 

donaran les instruccions perquè la maquinària d'obra dedicada al 

moviment de terres, no circuli en pendents al 50%. Així mateix 

estaran dotades de pòrtic de seguretat. 

• El front d'excavació realitzat mecànicament, no sobrepassarà en 

més d'un metre l'altura màxima d'atac del braç de la màquina. 

• Es detindrà qualsevol treball al peu d'un talús, si no reuneix les 

degudes condicions d'estabilitat definides per la direcció facultativa. 
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3.2 Fonamentació 

Descripció del treball a realitzar. 

Els treballs de fonamentació consistiran en la realització de sabates i bigues 

de lligat de formigó armat sobre llit de terreny perfectament compactat. 

Així mateix es procedirà a la fonamentació de les excavacions destinades a 

les instal·lacions de sanejament. 

Mitjans a emprar. 

• Camió formigonera. 

• Vibrador d'agulla. 

• Camió transport. 

Procés d'execució. 

El procés d'execució de la fonamentació serà el mateix que per als moviments 

de terres; una vegada acabada l'excavació d'una línia de sabates es donarà 

començament a la col·locació del ferro i posterior fonamentació d'aquestes 

per mitjà de camió formigonera. L'abocament de formigó es farà per mitjà 

del camió formigonera i s’abocarà per mitjà de la canaleta. 

Tota l'armadura a emprar en fonamentació es portarà muntada del taller. Una 

vegada feta l'excavació d'una línia de sabates, es col·locarà l'armadura dins 

d'aquesta. 

En primer lloc s'abocarà des del camió el formigó pobre com a sub-base de 

sabata, a continuació es col·locarà l'armadura corresponent i formigonat de 

farcit de tot el conjunt. 

L'últim treball de fonamentació és el vibrat que consisteix en l'extracció de 

bosses d'aire que puguin haver quedat en el formigó i que debilitarien la 

resistència de la pròpia fonamentació. 

Riscos més freqüents. 

• Caiguda en rases i pous. 

• Ferides o punxades causades al treballar amb les armadures. 

• Bolcada de maquinària. 

• Caiguda d'objectes des de la maquinària. 

• Atropellament al personal d'obra. 

• La possibilitat de treball sobre sòl humit. 

Proteccions individuals. 

Tots els equips de protecció individual compliran amb les normes establides 

sobre seguretat i salut, aportant el logotip CE d'acord amb la normativa 

Europea. 

• Casc de seguretat. 
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• Guants de cuir per a la col·locació de les armadures. 

• Botes de goma en cas necessari. 

• Vestit d'aigua en cas necessari. 

• Peto d'alta visibilitat. 

Proteccions col·lectives. 

• Es delimitarà i senyalitzarà perfectament la zona de treball de la 

maquinària. 

• Organització del tràfic. 

• Protecció en la mesura que sigui possible dels elements externs o 

pròxims de l'obra. 

Normes d'actuació 

• El solar estarà ballat en previsió d'entrada de qualsevol persona 

aliena a l'obra. 

• S'establiran una distància mínima de 2 m (com a norma general) 

per als vehicles que hagin d'aproximar-se prop de la rasa per a 

abocar-hi formigó. 

• Per a vibrar el formigó des de posicions sobre la fonamentació, 

s'establiran plataformes de treball mòbils formades per un mínim 

de tres taulers que es disposaran perpendicularment a l'eix de rasa 

o sabata, i sempre que sigui possible el vibrat l'operari s'estacionarà 

en l'exterior de la rasa. 

• Les rases i sabates obertes per a la fonamentació de més de dos 

metres d'altura se senyalitzaran i protegiran segons normativa a les 

característiques constructives de les mateixes. 

• Els ganxos dels aparells elevadors i de les eslingues que s'utilitzen 

per a l'operació de càrregues estaran equipats amb pestells o altres 

dispositius de seguretat. 

• En el maneig de càrregues amb risc d'accidents mecànics en els 

peus, serà obligatori l'ús de botes o sabates de seguretat amb reforç 

en la puntera.  

• En la manipulació de càrregues s'empraran guants de cuir o 

semblants i en aquells en què existeixi contacte amb ciment o altres 

elements agressius s'empraran guants fabricats en cautxú o 

materials plàstics.  

• S'evitarà la permanència o pas de persones sota càrregues 

suspeses, marcant les àrees de treball. 

• Els puntals s’elevaran suspesos de manera que la càrrega sigui 

estable i segura. 

• Se suspendrà els treballs quan existeixi vent amb una velocitat 

superior a 50 km/h. 

• Diàriament es revisarà l'estat dels dispositius de maneig abans de 

començar els treballs. 

• Els treballadors encarregats del picat, aniran proveïts d'ulleres, casc 

i botes de seguretat. 
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3.3 Estructura metàl·lica 

Descripció del treball a realitzar. 

Totes les actuacions a executar en la nau industrial, seran realitzades amb 

perfilaria metàl·lica soldada en funció de l'efecte a aconseguir.  

En la fase d'execució d'elements en altura els operaris han d'utilitzar cinturons 

de seguretat que es lligaran a una corda o cable prèviament fixat a un 

element robust. 

Mitjans a emprar. 

• Camió transport. 

• Camió grua. 

• Plataforma elevadora. 

• Escala de mà. 

• Bastides tubulars metàl·lics. 

• Màquina del tipus “Manitou”. 

Procés d'execució. 

El material sortirà de fàbrica en camions, portant cada peça una designació, 

el material es rebrà en obra per l'encarregat de muntatge i es posarà al costat 

de la seva posterior ubicació deixant espai lliure per al pas del camió grua. 

Una vegada realitzat l'emmagatzematge del material es començarà per 

muntar els dos primers pòrtics. S'executarà segons el procés següent: 

• Es soldaran els pilars sobre les plaques d’ancoratge i els espàrrecs 

deixats en la fonamentació. 

• Es muntarà sobre els pilars les corretges laterals dels dos pòrtics. 

• Es muntarà en el sòl la part de la dintell que uneix dos pilars. 

• Es col·locarà un operari en una plataforma de treball en cada un 

dels pilars de testa, pujant amb un camió grua el dintell i soldant 

aquest als pilars. 

• Abans que la grua deixi el dintell, aquest s'agafarà amb tres tràctils 

en direccions diferents formant 120º i lligats a les platines de 

fonamentació d'altres pilars. 

• S'executarà de la mateixa manera el muntatge del següent pòrtic. 

• Es col·locaran les línies de vida sobre el dintell perquè quan hagin 

de repartir-se les corretges de coberta es subjecten amb el cinturó 

de seguretat. 

• Es procedirà així successivament amb cada pòrtic col·locant les 

corresponents arriostres quan siguin necessaris segons plànols. 
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Riscs més freqüents. 

• Caiguda de personal a mateix i diferent nivell. 

• Xocs contra objectes mòbils i immòbils. 

• Caiguda d'objectes per enfonsament i manipulats. 

• Projecció de fragments o partícules. 

• Sobreesforços. 

• Bolcades de l'estructura. 

• Despreniments de càrregues suspeses. 

• Enfonsament per cops amb les càrregues suspeses d'elements 

punxeguts. 

• Cops i talls en mà i cames amb objectes i eines. 

• Cremades. 

• Explosió de botelles de gasos liquats. 

• Electrocució per maquinària de soldadura elèctrica. 

Proteccions individuals 

Tots els equips de protecció individual compliran amb les normes establertes 

sobre seguretat i salut, aportant el logotip CE d'acord amb la normativa 

Europea. 

• Cascs de polietilè. 

• Cinturó de seguretat. 

• Bota de seguretat. 

• Guant de cuir i aïllants. 

• Roba de treball. 

• Ulleres contra projeccions 

• Careta de soldador 

• Vestit per a temps plujós 

Normes d'actuació. 

• S'habilitaran espais determinats per a l'emmagatzematge de la 

perfilaria. 

• Els perfils s'apilaran classificats en funció de la seva ubicació. 

• Es compactarà aquella superfície del solar que hagi de rebre els 

transports d'alt tonatge. 

• Els perfils s'apilaran ordenadament sobre peces de fusta establint 

capes fins una altura no superior a 1,50 m. 

• Es col·locaran línies de vida sobre les ales superiors dels dintells per 

al pas de personal per al repartiment i col·locació de les corretges. 

• Les maniobres d'ubicació “in situ” de pilars i bigues (muntatge 

d'estructura) seran governades per tres operaris. Dos d'ells guiaran 

el perfil per mitjà de cordes subjectes als seus extrems seguint les 

directrius del tercer. 

• Es prohibeix enfilar-se directament per l'estructura. 

• Es prohibeix desplaçar-se sobre les ales de les bigues sense lligar 

el cinturó de seguretat a les línies de vida. 
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• L'ascens o descens a un nivell superior o inferior, es realitzarà per 

mitjà d'una escala de mà proveïda de sabates antilliscants. 

• Es paralitzaran els treballs d'elevació d'elements (pilars, dintells, 

corretges) en règims de vents superiors als 60 km./h. 

• Les operacions de soldadura en altura, es realitzaran des de 

l'interior d'una gàbia proveïda de barana perimetral de 1m d'altura 

formada per passamans, barra intermèdia i sòcol. El soldador, a 

més fixarà el mosquetó del cinturó a un punt fix i resistent bé sigui 

de la gàbia o de la pròpia estructura. 

• Es prohibeix la permanència d'operaris dins del radi d'acció de 

càrregues suspeses. 

• Per dirigir les peces de grans dimensions, s'utilitzaran cables o 

cordes guia, subjectes al pilar a curta distància de la seva base. 

D'aquesta manera cap operari es troba junt amb el pilar durant el 

seu desplaçament per l'obra. 

• Es realitzarà una minuciosa revisió de l'estat de conservació de les 

eslingues procurant que no estiguin deteriorades ni amb taques de 

greix i, cuidant també que els ganxos vagin proveïts de pestell de 

seguretat. 

 

3.4 Xarxa de Sanejament 

Descripció dels treballs 

La instal·lació de sanejament de tot l'edifici es realitzarà amb canonades de 

PVC que comprèn els desaigües d'aigües residuals i desaigües d'aigües 

pluvials. 

Riscos més freqüents 

• Cops contra objectes. 

• Talls i ferides en extremitats superiors. 

• Cremades per flama del bufador. 

• Explosions i/o incendis causats per l'ús del bufador. 

• Sobreesforços. 

• Els derivats de treballs sobre cobertes, sobretot caigudes de 

persones o objectes a diferent nivell. 

Proteccions individuals 

Tots els equips de protecció individual compliran amb les normes establertes 

sobre seguretat i salut, aportant el logotip CE d'acord amb la normativa 

Europea. 

• Granota de treball. 

• Casc de seguretat homologat. 

• Botes de seguretat. 

• Guants de cuir. 

• Cinturó de seguretat. 
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• Màscara. 

• Ulleres protectores de partícules projectades. 

• Protectors auditius. 

Proteccions col·lectives 

• Les escales, plataformes i bastides utilitzades en la seva instal·lació, 

estaran en perfectes condicions i tindran baranes resistents i sòcols. 

• Les proteccions col·lectives instal·lades pel constructor principal de 

l'obra o altres industrials en la mateixa es respectaran i es vetllarà 

pel correcte estat de les mateixes, posant especial atenció de 

recol·locar-les en el cas d'haver-les hagut de retirar 

momentàniament per a poder realitzar un treball d'obra concret. 

Normes d'actuació 

• El magatzem de materials estarà ordenat i les eines es guardaran 

sota clau. 

• Les màquines portàtils que s'utilitzin tindran doble aïllament. 

• Es comprovarà l'estat general de les eines manuals per a evitar talls 

i cops. 

• Es retiraran les botelles de gas de les proximitats de tota font de 

calor i es protegiran del sol. 

• Es revisaran les vàlvules, mànegues i bufadors per a evitar la fuga 

de gasos. 

• No es connectaran cables elèctrics als quadres d'alimentació sense 

les clavilles mascle-femella homologades. 

• Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 lux, si 

és necessari amb portàtils amb reixeta de protecció. 

• El personal serà sempre especialitzat. 

• El transport de tubs a l'esquena d’un operari es realitzarà inclinant 

la càrrega cap enrere de tal forma que l'extrem que va per davant 

superi l'altura d'un home, per tal d’evitar cops en llocs poc 

il·luminats. 

• Es reposaran les proteccions dels buits dels forjats una vegada 

realitzat l'aplomat per a la instal·lació de conductes verticals. Els 

operaris de l'aplomat realitzaran el treball subjectes amb un cinturó. 

• Es rodejaran amb baranes de 90 cm d'altura els buits dels forjats 

que puguin cobrir-se després d'acabar l'aplomat. 

• Les instal·lacions sobre cobertes inclinades s'efectuaran lligant el 

mosquetó del cinturó de seguretat al cable de lligat tensat per a 

aquest menester en la coberta. 

• Es tindran en compte totes les mesures de seguretat 

característiques en els paletes. 

• Tot el material transportat amb grues estarà lligat amb cordes i 

estarà guiat per dos persones també amb cordes guia que penjaran 

d'ella i no amb les mans directament. 

• Els bancs de treball es mantindran en bones condicions d'ús. 

• El lloc destinat per a emmagatzemar bombones o botelles de gasos 

liquats estarà dotat de ventilació i porta tancada amb clau. 
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• Les bombones de gasos es transportaran i romandran en carros 

porta-bombones que no s'exposaran mai al sol. 

• Els llocs de pas estaran sempre lliures d'obstacles. En cas 

d'encreuament inevitable es protegiran per mitjà de taulers per a 

evitar riscos de caigudes. 

 

3.5 Coberta  

Descripció del treball a realitzar. 

La coberta de la nau industrial es distingirà una fase de muntatge dels panells 

Sandwich de la coberta. 

Mitjans a emprar. 

• Camió de transport. 

• Camió grua 

• Útils i eines. 

• Bastides de treball amb plataformes. 

• Bastides metàl·liques amb escala interior d'accés a coberta. 

• Plataforma elevadora. 

Riscos més freqüents. 

• Atrapades entre panells manipulats. 

• Caiguda de personal per la coberta. 

• Caiguda d'objectes per enfonsament i manipulats. 

• Sobre esforços. 

• Cremades. 

• Cops o talls per maneig d'objectes i eines. 

• Enfonsaments de superfície de suport. 

• Projecció de fragments o partícules. 

• Electrocució. 

Proteccions Individuals. 

Tots els equips de protecció individual compliran amb les normes establertes 

sobre seguretat i salut, aportant el logotip CE d'acord amb la normativa 

Europea. 

• Casc. 

• Botes de seguretat. 

• Botes de goma. 

• Guants de cuir o goma 

• Cinturó de seguretat. 

• Roba de treball. 

• Vestit per a temps plujós. 
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Proteccions col·lectives. 

• Zona de treball neta i ordenada. 

• Xarxes horitzontals de seguretat a nivell correcte. 

• Barana perimetral de coberta de seguretat. 

• Realització d'operació de descàrrega de material per una persona 

que sàpiga el pla de càrrega i muntatge de la xapa. 

Normes d'actuació. 

• Una vegada muntada l'estructura metàl·lica es començarà amb la 

realització de la coberta. 

• Es muntarà una plataforma sòlida i estable d'accés i baixada de 

coberta amb escala i barana de seguretat. La zona de sortida 

superarà aproximadament en 1 metre a la de la coberta, a fi de 

facilitar el propi accés. 

• Es col·locaran xarxes agafades a l'estructura i sota les corretges 

metàl·liques per a evitar caigudes al buit per l'interior de la coberta. 

• Es col·locarà una barana de seguretat en el perímetre de coberta 

en prevenció de caigudes en aquests punts. 

• El material es pujarà a la coberta per mitjà de camió grua, deixant 

aquest sobre les corretges que estiguin sobre els pòrtics, sense 

sobrecarregar un pes superior per m2 a la sobrecàrrega prevista en 

la coberta. 

• El personal encarregat de la construcció de la coberta serà 

perfectament coneixedor del sistema constructiu a emprar. 

• No hauran de deixar-se eines ni materials de treball dispersos i 

desordenats per risc a provocar cops i caigudes. 

• Se suspendran els treballs amb vents superiors a 60 km./h en 

prevenció de riscos i caigudes de persones. 

• Es prohibeix descarregar els paquets de xapa sense xarxes de 

seguretat o l'operari fixat a un punt fix i segur amb el cinturó de 

seguretat. 

• Els operaris sempre caminaran sobre xapes ja muntades, les quals 

es cargolaran en el mateix moment de col·locar-les. 

 

3.6 Obra en general 

Descripció dels treballs: 

Els treballs a realitzar són els típics d'obra com a tancaments amb parets de 

bloc i parets de Pladur.  

Mitjans a emprar: 

• Formigonera. 

• Serra de disc. 

• Bastida de cavallet. 

• Bastida tubular. 
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• Útils i eines. 

• Morter. 

• Plataforma elevadora. 

Riscs més freqüents. 

• Caiguda de persones a mateix i diferent nivell. 

• Caiguda de materials. 

• Protecció de partícules per ús de la paleta com a element de tall. 

• Cremades de tipus químic. 

• Accidents (patinades, caigudes, etc.). 

• Sobreesforços. 

• Caiguda d'objectes per enfonsament i manipulats. 

• Atrapades entre objectes. 

• Xocs contra objectes immòbils. 

• Cops o talls amb objectes i eines. 

• Contactes elèctrics. 

• Atropellaments o cops per vehicles. 

Proteccions individuals. 

Tots els equips de protecció individual compliran amb les normes establertes 

sobre seguretat i salut, aportant el logotip CE d'acord amb la normativa 

Europea. 

• Casc. 

• Cinturó de seguretat. 

• Ulleres de seguretat. 

• Guants. 

• Ús de cremes protectores. 

• Ús de màscara en el tall de les rajoles per serra. 

• Bótes de seguretat. 

• Granota de treball. 

Proteccions col·lectives. 

• Zones de treball netes i ordenades. 

• Zones de treball marcades i degudament senyalitzades a nivell del 

sòl. 

• En les zones de treball de tancaments exteriors es disposarà de 

punts fixos per l'ancoratge dels cinturons de seguretat. 

• Les operacions de càrrega de materials han de fer-se sota la 

supervisió d'una persona que sàpiga el pla de càrrega. 

Normes d'actuació: 

• No hauran de deixar-se eines ni materials de treball dispersos i 

desordenats pel risc de provocar cops i caigudes. 

• Els materials transportats verticalment per mitjà de plataformes 

mòbils, braços articulats o grues han de ser protegits de qualsevol 

eventual caiguda. 
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• S'haurà de prohibir la càrrega de materials pesats. 

• L'emmagatzematge de materials es procurarà realitzar per grups de 

les mateixes peces. 

• L'emmagatzematge de materials es trobarà entre elements 

estructurals i a una distància superior d'1,5 m del marge del forjat. 

• Si l’emmagatzematge es realitza de forma vertical els elements que 

van a suportar-los han de complir entre altres les condicions 

següents: 

- Les bases o suports han de ser capaços de resistir sense 

deformar-se pel pes dels materials. 

- S'hauran de preveure zones per a possibles acumulacions. 

• Adopció de mesures i mitjans de proteccions col·lectius o individuals 

(baranes, cinturons de seguretat, casc, xarxes, etc.) estudiats i 

aplicats per a cada cas. 

• La protecció de buits interiors es durà a terme per mitjà d'elements 

verticals o horitzontals. 

• Els operaris encarregats de la grua, plataformes hidràuliques o 

braços articulats, ajudants i tots aquells implicats en la realització 

dels tancaments, hauran de rebre la formació adequada tant en els 

que respecta a la realització del tancament, com a les normes de 

seguretat. 

• Les escales fixes de l'edifici hauran d'anar-se protegint amb baranes 

i sòcols a mesura que són col·locades. 

• L'ordre de col·locació haurà d'estar estudiat de manera que 

interfereixi el mínim possible amb altres treballs i s'eviti sobretot el 

pas de persones per sota dels llocs de treball. 

• S'utilitzaran guants i calçat lleuger de seguretat. 

• S'empraran baranes com a protecció col·lectiva. 

• La maquinària amb elements dentats tindrà les corresponents 

proteccions (serra de disc). 

• Es compliran a més totes les disposicions generals que s'apliquin en 

l'Ordenança General de Seguretat i de Salut en el Treball. 

 

3.7 Oficis 

3.7.1  Pintura 

Procés d'execució. 

Una vegada es tingui muntada part de l'estructura metàl·lica es procedeix, 

en alguns casos en què s'hagi deteriorat molt l'estructura per la seva 

manipulació, a la realització dels treballs d'una segona mà de pintura sobre 

l'estructura principal.  
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Riscos més freqüents. 

• Intoxicació per evaporacions, perilloses en pintura a l'oli. 

• Explosions i incendis per inflamació de mescla de l'aire amb els 

vapors dels dissolvents. 

• Projecció de partícules principalment quan la pintura s'aplica en 

sostres. 

• Caigudes de bastides o escales. 

• Atrapades per òrgans de transmissió de màquines projectores de 

pintura que a aquests efectes es troben desproveïdes de resguards 

en les seves politges de transmissió, falta de protecció. 

• Electrocució. 

Proteccions individuals. 

Tots els equips de protecció individual compliran amb les normes establertes 

sobre seguretat i salut, aportant el logotip CE d'acord amb la normativa 

Europea. 

• Ulleres antipartícules i antipols. 

• Màscares. 

• Guants de goma i cuir. 

• Botes de seguretat. 

• Granota de treball. 

• Protectors del cap. 

Proteccions col·lectives. 

• Ventilació adequada del lloc on es realitzen els treballs o ús de 

màscara. 

• Complir les normes d'utilització de bastides i escales. 

• Protecció dels òrgans mòbils de les màquines per mitjà de 

resguards. 

• Tenir tancat i sota clau els recipients que continguin dissolvents i 

emmagatzemar-los lluny de la calor i el foc. 

Normes d'actuació. 

• A l'iniciar la jornada es revisarà tota la bastida i mitjans auxiliars, 

comprovant baranes, sòcols i la resta de proteccions així com 

l'estabilitat del conjunt. 

• Quan la plataforma sigui mòbil s'empraran dispositius de seguretat 

que evitin el seu desplaçament. 

• S’acotarà la part inferior on s’apliqui la pintura. 

• S'evitarà en la mesura que es pugui el contacte directe de qualsevol 

tipus de pintures amb la pell. Per a la qual cosa es dotarà els 

treballadors que realitzen l'emprimació de robes de treball 

adequades perquè els protegeixin d'esquitxades i permetin la seva 

mobilitat. 

• L'abocament de pintures i matèries primeres sòlides com a 

pigments, ciments i tot es durà a terme des de poca altura per a 
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evitar esquitxades i formació de núvols de pols. Quan es treballi 

amb pintures que continguin dissolvent orgànics o pigments tòxics 

no s'haurà de fumar, menjar ni beure. 

• Quan s'apliqui emprimació que desprengui vapors orgànics, els 

treballadors estaran dotats d'adaptador facial degudament 

homologat pel Ministeri de Treball amb els seus corresponents 

filtres químics, o filtre mecànic quan les pintures continguin una 

elevada càrrega pigmentaria i sense dissolvents orgànics que evitin 

la ingestió de partícules sòlides. 

• Quan s'apliquin pintures amb reg d'inflamació s'allunyaran del 

treball les fonts radiants de calor com treballs de soldadura o altres, 

ha de tenir-se en les proximitats de treball un extintor adequat. 

• L'emmagatzematge de pintures susceptibles d'emetre vapors 

inflamables haurà de fer-se en recipients tancats allunyats de fonts 

de calor i en particular quan s'emmagatzemin recipients que 

continguin nitrocel·lulosa per a evitar el risc d'inflamació. El local 

estarà previst d'extintors adequats. 

• Es compliran a més totes les disposicions generals que s'apliquen 

de l'Ordenança General de Seguretat i de Salut en el Treball. 

 

3.7.2  Soldadura 

Riscos més freqüents. 

• Radiacions. 

• Projecció de fragments i partícules. 

• Riscos d'electrocució. 

• Riscos de Salut industrial. 

• Cremades originades pel material fos o per les unions acabades de 

realitzar. 

Proteccions Individuals. 

Tots els equips de protecció individual compliran amb les normes establertes 

sobre seguretat i salut, aportant el logotip CE d'acord amb la normativa 

Europea. 

• Ulleres de soldador. 

• Pantalla per a soldador. 

• Botes amb puntera metàl·lica. 

• Davantal de cuir tractat al crom. 

• Guants flexibles de cuir tractats al crom. 

• Màscara amb filtres apropiats per a vapors de plom o zinc. 

Proteccions col·lectives. 

• Zona de treball neta i ordenada. 

• Zona de treball ben il·luminada. 

• Extintors. 



 
 

62 
 

PLA DE SEGURETAT 
I SALUT 

 

Càlcul, disseny i construcció d’un edifici d’ús industrial destinat 

a la reparació de vehicles a motor a Sant Hilari Sacalm (Girona). 

Normes d'actuació. 

• L'emmagatzematge de les botelles no es realitzarà conjuntament 

amb els altres combustibles disposant-se d'un lloc especial per 

aquest. 

• Verificar les estanqueïtats de les mànegues amb aigua sabonosa. 

• No manejar o lubricar amb mans brutes de greix o oli les vàlvules. 

• No exposar les botelles al sol ni a zones que desprenguin calor. 

• Abans d'obrir els reductors han de netejar-se de greix i brutícia. 

• No han d'utilitzar-se mànegues protegides o armades amb metall. 

• No s'haurà de treballar amb les botelles pròximes al cos ni sobre les 

pròpies botelles. 

• Les unions es faran amb abraçadores especials. 

• En els soplets no s'haurà de manipular en el mànec mentre la flama 

està encesa. 

• En el cas de retrocés de flames es tancarà l'aixeta d’acetilè fins que 

s’apagui. 

• Les botelles hauran d'estar proveïdes de vàlvules antiretorn de 

flama, així com els altres elements de seguretat necessaris per al 

seu correcte funcionament. 

• Les botelles hauran de manipular-se en un lloc fix i estable. 

• Per qualsevol anomalia o defecte en les botelles s'haurà de trucar 

d’immediat al distribuïdor. 

En soldadures elèctriques. 

• Els cables de conducció de corrent estaran perfectament aïllats, 

s'inspeccionaran diàriament i s'estendran de manera que en la 

ruptura accidental per caiguda d'alguna peça no formi curtcircuit 

amb els elements metàl·lics que s’estan formant i sobre els quals 

estan treballant altres operaris. Els defectes d'aïllament per 

deteriorament o unió seran reparats sempre per mitjà de 

maneguins aïllants de la humitat. 

• En els muntatges d'altura, mentre no s'estigui soldant, ha d'estar 

desconnectat el grup i en els petits intervals en què això no sigui 

possible el porta elèctrodes ha de guardar-se en la funda de cuir 

que forma part de l'equip del soldador i recolzar-lo sobre 

plataformes aïllants a fi que eviten curtcircuits. 

• La presa de corrent del grup de soldadura ha d'estar sempre feta a 

través d'un interruptor que eviti tot risc per al treballador que els 

manipuli. 

• El soldador ha d’estar situat sobre suport segur i adequat que eviti 

la seva caiguda en cas de enrampada per contacte electrònic. De 

no ser possible estarà subjecte per mitjà del cinturó de seguretat. 

• Per a la soldadura elèctrica en llocs reduïts i conductors haurà 

d'utilitzar-se el corrent continu amb preferència a l'alterna per la 

seva menor tensió en buit. 

• Si per a regular el corrent de soldadura s'empren reguladors a 

distància, aquests han de connectar-se a la presa de terra de la 

màquina de soldar. 
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• Els grups es trobaran aïllats adequadament. Així, quan les màquines 

de soldar al aire lliure estiguin construïdes amb protecció contra 

l'aigua han de protegir-se contra la pluja que pugui donar-li al 

costat. Els interruptors elèctrics han de ser tancats i protegits contra 

la intempèrie. 

• Queda prohibit realitzar treballs a cel obert mentre plogui o nevi. 

Igualment queda prohibit en cas de tempestes amb forta aportació 

elèctrica o amb vent intensos. 

• Els aparells portàtils d'il·luminació que s'utilitzen en aquests treballs 

siguin de materials aïllant, la seva part metàl·lica no podrà tindre 

cap contacte amb les parts que tinguin tensió. 

• Es posarà especial atenció en què la granota que porti l'operari no 

tingui taca de greix o oli així com de gasolina sobretot o, si el seu 

teixit és de cotó. Quan es treballa en espais reduïts molt conductors 

la granota serà de teixit aïllant. 

• Queda prohibit tirar eines o materials des de l'altura al sòl i des del 

sòl a altura havent de posar la màxima atenció contra la caiguda 

dels mateixos a aquests efectes es preveurà als soldadors d'un pot 

adequat per a recollir les pinces dels elèctrodes. 

• Es posarà especial atenció en no mirar les peces de punteig a menys 

que s'estigui protegit amb pantalles contra la radiació. Totes les 

parts del cos, cara i mà hauran d'estar protegides d'elles. Les 

mateixes regles suggerien els ajudants. 

• Els aparells de soldadura es disposaran en la perifèria en la zona de 

treball de manera que en l'interior es col·loquin exclusivament els 

conductors de pinça i massa però no els d'alimentació del grup de 

soldadura. 

• No ha d'haver-hi parts sota tensió que no estiguin cobertes ni en 

els aparells, ni en els enganxalls de cables, ni en els interruptors 

etc. Un interruptor que talli totes les fases ha de trobar-se a l'abast 

de la mà. 

• La pluja incandescent de guspires que es produeix al soldar pot 

provocar incendis si hi ha contacte amb materials combustibles sent 

necessari estar proveït d'un número suficient d'extintors que puguin 

ser usats immediatament 

 

 


