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RESUM 

L’objectiu del present treball final de grau en modalitat Pràcticum és reflectir la meva estada 

a l’empresa Accés Vertical S.L. durant un període de pràctiques de sis mesos. 

Abans de començar les pràctiques em plantejava certs objectius, com aplicar els 

coneixements teòrics assolits durant el grau i aprendre nous coneixements pràctics, i també 

tenir contacte amb el món laboral des de l’interior d’una empresa del sector. 

Per a realitzar el treball m’he basat en l’experiència viscuda a l’empresa, els coneixements 

adquirits al llarg dels estudis a la universitat, i certes referències bibliogràfiques, com és la 

normativa aplicable, catàlegs i llibres.  

La memòria del treball es compon d’una presentació de l’empresa, on s’expliquen dades 

bàsiques i àmbit de treball en el qual es mou, i de l’explicació de la meva experiència en la 

pròpia empresa. Per a l’explicació dels meus treballs he utilitzats alguns exemples de 

projectes realitzats per mi mateixa, els quals es troben tots adjunts a l’apartat d’annexos. 

Un cop finalitzat el treball, he arribat a diverses conclusions. Considero que és essencial la 

realització de pràctiques abans de finalitzar el grau per poder posar en pràctica els 

coneixements apressos a la universitat i aprendre’n molts d’altres. Aquesta experiència 

també m’ha servit per confirmar que vaig triar els estudis correctes, ja que espero poder 

exercir aviat aquesta professió. 
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1. INTRODUCCIÓ  

Un cop realitzat el DAC de Rehabilitació a l’EPSEB i superades totes les assignatures del 

grau, se’m presentaven, bàsicament, dues opcions: realitzar un treball final de grau basat en 

un projecte, o realitzar pràctiques externes en una empresa i basar en aquesta experiència 

el treball final.  

La raó per la qual vaig decidir triar l’opció de realitzar un treball final de grau en modalitat 

Pràcticum en vers la realització d’un projecte final va ser que, a partir de la meva experiència 

a la universitat, crec molt necessari realitzar pràctiques abans de finalitzar el grau, ja sigui en 

una empresa totalment externa a la UPC o en les pròpies assignatures que formen part del 

pla d’estudis. Considero que la universitat proporciona les eines bàsiques necessàries per 

exercir la professió basant-se, bàsicament, en la teoria, i s’hauria de poder plasmar a la 

pràctica aquesta teoria apresa abans d’arribar al món laboral. Aquesta oportunitat se’m va 

presentar en forma de Pràcticum, així que vaig decidir aprofitar-la. 

Per aquest motiu, tenia clars els objectius que em plantejava abans de començar les 

practiques. Per una banda, esperava aplicar els coneixements adquirits durant el grau i 

poder seguir aprenent des d’una nova perspectiva. I no només això, sinó també comprovar 

si realment el que havia aprés era suficient com per dedicar-me a aquesta professió. Per 

una altra banda, volia tenir el primer contacte amb el món laboral, conèixer els processos 

mitjançant els quals es duu a terme l’execució d’una obra o qualsevol intervenció, per 

mínima que sigui, en un edifici. Per últim, i en relació amb l’objectiu anterior, descobrir no 

només si havia aprés suficient com per exercir aquesta professió, sinó també si m’agradava i 

em sentia a gust treballant en aquest sector. 

Vaig conèixer l’empresa Accés Vertical S.L. a partir d’una jornada de demostració de 

tècniques de posicionament amb cordes realitzada a la pròpia EPSEB. L’empresa em va 

cridar l’atenció des del primer moment per la característica que la defineix: la realització de 

treballs en altura. Tot i que el serveis oferts per l’empresa no eren exclusivament la 

construcció i rehabilitació d’edificis, vaig pensar que seria interessant conèixer altres formes 

de treball dins del sector, i per això vaig demanar poder realitzar les pràctiques a Accés 

Vertical S.L.. 

Per realitzar aquest Pràcticum, he comptat amb l’ajuda i supervisió dels meus dos tutors: 

Omar León, en representació de l’empresa Accés Vertical S.L., i Verónica Royano, en 

representació de l’EPSEB. 
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La memòria del treball s’estructura essencialment en dos blocs: el primer, descripció de 

l’empresa, i el segon, descripció de les diferents feines realitzades per mi mateixa a 

l’empresa. La memòria finalitza amb les referències bibliogràfiques utilitzades i les 

conclusions a les quals he arribat un cop realitzades les pràctiques i.  

Per últim, als annexos del treball s’hi adjunten alguns dels projectes realitzats per mi mateixa 

a l’empresa.  
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Figura 1. Logotip de l’empresa.  
(Font: http://accesvertical.org/) 

 

2. PRESENTACIÓ DE L’EMPRESA: ACCÉS VERTICAL S.L. 

 

2.1. Descripció de l’empresa 

 

2.1.1. Historia de l’empresa 

Accés Vertical S.L. és una petita empresa 

d’arrel familiar que va començar la seva 

trajectòria l’any 2005. L’activitat principal de 

l’empresa són els treballs verticals, idea 

sorgida a partir de la passió per la muntanya i 

l’experiència en el sector de la construcció.  

Al llarg d'aquests 10 anys, l'empresa ha anat ampliant la seva plantilla i la diversitat de 

serveis oferts, per així mantenir-se activa dins del sector de la construcció durant els 

moments de poc treball: la innovació ha permès que l'empresa seguís creixent tot i les 

dificultats sorgides durant la crisis al sector. 

Dades de contacte 

Telèfon: +34 93 436 01 62 

Fax: +34 93 450 04 27 

Web: http://accesvertical.org/ 

Correu: accesvertical@accesvertical.es 

 

A partir de la pròpia empresa, sorgeix Accés Seguretat Vertical, dedicat a la formació en 

matèria de seguretat. El centre de formació Accés Seguretat Vertical ofereix, 

fonamentalment, cursos de formació dedicats a la seguretat i la prevenció de riscos en 

altura: sessions formatives i pràctiques. Els cursos són acreditats per ANETVA (Associació 

Nacional d'Empreses de Treballs Verticals) i es realitzen tant a les pròpies instal·lacions de 

l’empresa com a les instal·lacions del clients, sempre realitzats per un equip de 

professionals qualificats i formats. 

2.1.2. Ubicació de les instal·lacions 

Actualment, Accés Vertical S.L. compta amb dues ubicacions fixes: l’oficina on es realitzen 

els projectes, pressupostos, i altres treballs de documentació, i una nau industrial on 

s’ofereixen els cursos de formació per Accés Seguretat Vertical. 
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L’oficina és situa als baixos del número 16-18 del carrer de Lluís Sagnier, al barri del 

Guinardó, a Barcelona. Al local contigu a la pròpia oficina hi ha un petit magatzem, d’uns 

100 m2, on s’emmagatzema material en stock i aparells i maquinaria utilitzats habitualment. 

L’empresa també compta amb furgoneta pròpia, la qual permet als operaris transportar les 

eines i materials quan sigui necessari. 

 
La nau on es realitza la formació es troba al local 1 del número 2 del Camí Ral, a Vilanova i 

la Geltrú. La nau té una superfície total d'uns 300 m2, repartits entre planta baixa i planta 

altell, i la seva altura és variable, sent el punt més alt de 8 metres. 

A la planta baixa s'hi situen la zona de classes pràctiques, on es realitzen exercicis 

d'escalada amb elements artificials, magatzem on es guarda el material necessari per a 

Imatges 1 i 2. Ubicació de l’oficina al carrer Lluís Sagnier de Barcelona. 

(Font: https://maps.google.es/) 
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Imatges 3 i 4. Ubicació de la nau al Camí Ral de Vilanova i la Geltrú. 

(Font: https://maps.google.es/) 

realitzar les classes pràctiques, i vestuaris i banys complerts. A la planta altell s'hi troba l'aula 

de classes teòriques i un petit vestíbul que serveix d'avantsala on s'exposa informació sobre 

l'empresa. 

Cal comentar que, actualment, l’empresa està buscant una nova nau, situada a prop de 

Barcelona o a la mateixa ciutat, on ubicar-hi les dues localitzacions fixes: l'oficina on realitzar 

els projectes i la nau on realitzar la formació i emmagatzemar maquinària i materials. Això 

implicaria una millora en la comunicació entre el propi personal de l'empresa i optimització a 

l'hora de realitzar els serveis, ja que s'evitarien una gran quantitat de desplaçaments. 
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2.1.3. Composició i departaments 

Actualment, l’equip d’Accés Vertical S.L. és format per 21 treballadors: 8 d’ells 

s’encarreguen del treball d’oficina, on es realitza la planificació, administració i seguiment 

dels projectes, entre d’altres feines, i els altres 13 treballadors són operaris especialitzats 

encarregats de l’execució dels treballs. 

L’empresa s’organitza per departaments de forma lineal, ja que aquests treballen entre ells 

de manera dependent: cada un dels departaments necessita els altres per dur a terme les 

seves respectives funcions.  

Els departaments dels que consta l’empresa per a poder realitzar els projectes d’inici a fi són 

els següents: 

- Departament comercial. Per una banda, és responsable de captar els clients i 

mantenir-los un cop realitzats els treballs, i per altra banda, també proveeix a 

l'empresa dels mitjans necessaris per a realitzar la seva activitat. 

- Departament d’administració, el qual té dues funcions principals: posar-se en 

contacte amb els clients ja captats per a poder començar la gestió dels projectes, i 

organitzar els tràmits de documentació necessaris per a realitzar aquests projectes. 

- Departament tècnic, encarregat d’estudiar els projectes a realitzar: valorar el 

problema i necessitat del client i posteriorment oferir una solució. En la gran majoria 

de casos, és necessari concertar visites amb el client per conèixer bé la situació de la 

zona de treball i realitzar el pressupost adequat, de manera que els encarregats 

d’aquest departament s’han de desplaçar fora de l’oficina habitualment. 

- Departament de producció, responsable de gestionar l’execució dels projectes. La 

funció principal és resoldre qualsevol problema sorgit durant l’execució, per així 

poder mantenir els terminis de temps planificats i evitar pèrdua econòmica. 

- Departament de comptabilitat, el qual té com a funció gestionar les despeses i els 

ingressos de l’empresa: pagaments a proveïdors i treballadors propis, ingressos per 

part dels clients, etcètera.  

A part d’aquests departaments, Accés Vertical S.L. també consta dels següents: 

- Departament de formació i post-venta, a partir del qual es gestiona Accés Seguretat 

Vertical, la part de l’empresa dedicada a la formació en matèria de seguretat i 

prevenció de riscos en altura. Aquest departament s’encarrega de posar-se en 

contacte amb els clients i organitzar les sessions informatives i els cursos. La part de 

post-venta s'encarrega, bàsicament, de la venta d'equips de protecció individual. 
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Fotografia 1. Operaris utilitzant tècniques de posicionament 
amb cordes per realitzar una neteja de façana. 

(Font: Arxius d’Accés Vertical S.L.) 

- Departament de recursos humans, responsable de l’organització del personal que 

forma part de l’empresa: selecció de nous treballadors i gestió de la contractació de 

personal, entre d’altres. 

En referència a la mà d’obra, tots els operaris amb els que compta l’empresa han realitzat la 

formació necessària per a realitzar treballs en vertical, ja sigui formació oferta per la pròpia 

empresa, amb Accés Seguretat Vertical, o amb títols obtinguts anteriorment que acrediten 

els seus coneixements. Aquesta formació en matèria de seguretat i salut i l’experiència dels 

treballadors garanteix la major seguretat a l’hora de realitzar els diferents treballs. 

 

2.2. Àmbit de treball 

Accés Vertical S.L. ofereix als seus clients diferents serveis relacionats tant amb construcció 

com treballs verticals i seguretat. L’empresa realitza la major part dels seus projectes a 

Catalunya, sobretot a la província de Barcelona. Tot i això, en alguns casos, l'equip d'Accés 

Vertical S.L. s'ha de desplaçar a altres zones d'Espanya o, fins i tot, fora de l'àmbit nacional, 

de manera que la mobilitat no és un problema per a l’empresa. 

En referència al sector de l’edificació, els serveis més realitzats per l’empresa són 

rehabilitacions o diverses intervencions, sobretot en elements exteriors dels edificis, com 

façanes, patis interiors oberts o cobertes, degut a l’especialització de l’empresa en treballs 

verticals.  

Un dels principals atractius 

d’Accés Vertical S.L. és l’ús de 

tècniques de posicionament 

amb cordes: en la gran majoria 

de casos, segons la tipologia 

d’edifici a intervenir, s’evita la 

necessitat de bastides o 

plataformes elevadores, reduint 

així el temps d’actuació i els 

costos de la intervenció de 

manera significativa. És per 

aquesta raó que els sistemes d’accés més utilitzats per l’empresa i en els quals els operaris 

estan més especialitzats són els treballs en suspensió i els treballs amb risc de caiguda. Les 

intervencions realitzades amb aquestes tipologies de treballs solen ser curtes i de poca 

dificultat, com pot ser una substitució de conductes d’una instal·lació, pintura, o petites 
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Fotografies 2, 3 i 4. Operaris realitzant intervencions en coberta i pati interior. 
(Font pròpia) 

reparacions. Quan es tracta d’intervencions llargues en les quals és necessària una gran 

bastida o plataforma per realitzar els treballs adequadament (per exemple, en el cas de 

rehabilitacions de grans façanes) és habitual subcontractar una altra empresa.  

Principalment trobem tres tipologies de sistema d’accés a l’hora de realitzar treballs en 

altura: treballs en suspensió, treballs amb risc de caiguda i treballs sobre una bastida tubular 

o plataforma. 

En termes generals i més en relació amb la construcció, l’empresa realitza treballs en els 

següents sectors: 

- Edificació 

- Industria 

- Obra civil 

- Treballs de neteja i de publicitat 

- Desamiantat 

En el sector de l’edificació, Accés Vertical S.L. es dedica bàsicament a la remodelació, 

rehabilitació, restauració i conservació d’edificis, tant del seu interior com exterior: 

rehabilitació i neteja de façanes i patis interiors, impermeabilitzacions i aïllaments acústics i 
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Fotografies 5 i 6. Exemples d’obres de rehabilitació realitzades per Accés Vertical S.L.  
(Font: Arxius d’Accés Vertical S.L.) 

tèrmics, conservació de patrimoni històric, sanejaments i reparacions de fissures o 

esquerdes, reforços estructurals, pintura, instal·lació o retirada de diferents xarxes de 

subministres i evacuacions, treballs de reparació de formigó, tractaments anti-carbonatació i 

d’aluminosis o reparacions de cobertes, entre d’altres. 

Es tenen en compte les necessitats de cada obra i les formes d’accés a aquesta, i la pròpia 

empresa s’encarrega de les diferents fases a l’hora de realitzar una intervenció: diagnòstic 

de les patologies existents, redacció de projectes, informes i plans de seguretat, direcció i 

control de l’execució de l’obra i prevenció de riscos, i tràmits de les llicències necessàries.  

En el sector de la indústria, per una banda es realitzen projectes similars al sector de 

l’edificació (manteniment, conservació i millora d’edificis i les seves instal·lacions), però 

també trobem treballs com la manipulació de certs materials (soldadures metàl·liques, 

tractaments de formigó, reforços estructurals), inspeccions tècniques, o instal·lació 

d’antenes, parallamps o radars, entre d’altres. Es realitzen treballs en diferents sectors 

industrials: plantes de cicle combinat, plantes dessalinitzadores, parcs eòlics, plantes 

petroquímiques, centrals termoelèctriques, centrals nuclears. 

En el sector de l’obra civil, les principals ocupacions són el tractament de talussos i la 

consolidació de terrenys, per evitar així possibles despreniments y allaus. També s’executen 

murs de contenció i murs de gabions, i es realitzen projectes de canalització, instal·lació de 

canonades, drenatges, o treballs de muntanya: manteniment de refugis o estacions d’esquí, 

vies ferrades, barrancs, etcètera. 
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Fotografia 7. Operari realitzant treballs en 
espais confinats. 
(Font: Arxius d’Accés Vertical S.L.) 

Vinculat al sector de l’obra civil, s’hi troba 

l’equip especial de rescat: A.I.R. Accés 

Industrial Rescue, un equip format pels 

professionals més experimentats de l’empresa, 

amb la formació necessària per avaluar 

qualsevol situació d’emergència i poder actuar-

hi. Aquest equip està capacitat per realitzar les 

següents actuacions: control d’accessos a 

espais confinats, disseny de plans de rescat i 

instal·lació de sistemes temporals d’accés, 

realització de simulacres d’evacuació, serveis 

de recolzament en treballs d’especial risc, 

entre d’altres. 

En els treballs de neteja i de publicitat s’utilitzen principalment les tècniques de 

posicionament amb cordes que ofereix l’empresa, degut a les necessitats d’alguns edificis 

amb tipologies de façana que hi dificulten l’accés mitjançant plataformes elevadores o altres 

elements mòbils. Es realitzen neteges de façanes de vidre, elements ornamentals, i murs 

cortina, entre d’altres, i també reparacions i tractaments a façanes de vidre. En el sector de 

la publicitat, l’empresa realitza muntatges d’elements de decoració e il·luminació i col·locació 

de rètols, cartells o pancartes de grans dimensions. L’empresa realitza una gran quantitat de 

treballs d’aquesta tipologia, ja que els treballs en suspensió permeten realitzar intervencions 

ràpides i amb eficàcia. 

L’empresa també s’especialitza en el 

desamiantat: descontaminació, retirada i 

eliminació d’amiant, principalment situat en 

altura, i també retirada de fibrociment. Accés 

Vertical S.L. disposa de les llicències exigides 

per a poder realitzar aquest tipus de treballs: 

l’empresa està inscrita al RERA (Registre d'empreses amb risc d'amiant) amb el número 

06/AB/14. i També disposa dels equips de protecció i els recursos específics necessaris per 

realitzar treballs de desamiantat a diferents tipologies d’instal·lacions, ja siguin edificis 

d’habitatges, naus industrials o centrals tèrmiques, i en qualsevol forma: cobertes, conductes 

d’instal·lacions, dipòsits, etcètera. 

Figura 2. Logotip de l’empresa.  
(Font: http://accesvertical.org/) 
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Els treballs en matèria de seguretat, com és la instal·lació de sistemes de seguretat, són una 

part important de l’ocupació de l’empresa. Els principals sistemes de seguretat que Accés 

Vertical S.L. ofereix són els següents: 

- Línies de vida (tant horitzontals com verticals) i punts d’ancoratge 

- Baranes perimetrals 

- Carrils de treball 

- Xarxes de seguretat 

Els sistemes més habitualment instal·lats per Accés Vertical S.L. d’entre aquests comentats 

són les línies de vida. S’ofereixen una gran varietat de serveis relacionats amb aquestes, ja 

sigui la pròpia instal·lació com la seva certificació i revisió o manteniments, els quals es 

realitzen com a mínim un cop a l’any, per assegurar que el cable d’acer està suficientment 

tensat com per garantir la seguretat dels usuaris de la línia de vida en qüestió.  

Podem definir les línies de vida com sistemes de protecció anticaigudes que garanteixen la 

seguretat de l’usuari mentre transita al llarg d’aquestes, sempre que estigui correctament 

connectat a la línia de vida mitjançant els equips de protecció individual adequats. Els equips 

necessaris a l’hora d’utilitzar una línia de vida són els següents: 

- Arnés, casc i guants 

- Caps d’ancoratge amb bloquejadors 

Fotografia 8. Operari utilitzant línia de vida. 
Fotografia 9. Punt d’ancoratge extrem de línia de vida. 
(Font: Arxius d’Accés Vertical S.L.) 
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Fotografies 10 i 11. Diferents tipologies de barana instal·lades per Accés Vertical S.L. 

(Font: Arxius d’Accés Vertical S.L.) 

- Mosquetons o connectors 

- Absorbidors d’energia 

Les línies de vida horitzontals solen instal·lar-se a cobertes inclinades, voladissos de 

coberta, i cobertes sense proteccions col·lectives, mentre que les línies de vida verticals 

s’instal·len en certes escales verticals sense descansos o proteccions. Tot i això, són vàlides 

per a qualsevol lloc on hi hagi perill de caiguda, ja sigui interior o exterior. 

Juntament a les línies de vida horitzontals, solen instal·lar-se punts antibalanceig, els quals 

tenen la funció de cobrir les zones de la coberta (principalment extrems i cantonades) on no 

és suficient l’abast del dispositiu ancorat a la línia de vida i segueix existint risc de caiguda. 

Els punts d’ancoratge són dispositius que es col·loquen sobre qualsevol superfície 

(horitzontal, vertical o inclinada) mitjançant ancoratges estructurals. Aquests dispositius es 

dissenyen per ser fixats en un sol punt, i s’utilitzen dispositius retràctils o caps d’ancoratge 

per ancorar-se a aquests i poder treballar amb seguretat. 

Les baranes perimetrals poden ser instal·lades tant a interior com exterior, i es defineixen 

com un sistema de protecció col·lectiva, molt habitual a zones amb risc de caiguda on sol 

haver-hi una gran quantitat d’usuaris. Accés Vertical S.L. instal·la, principalment, baranes 

contrapesades i baranes ancorades a estructura. 

Els carrils de treball són un sistema de seguretat menys utilitzats que els anteriors degut a 

que el seu cost és més elevat. Podrien definir-se com un punt intermedi entre les línies de 

vida i els punts d’ancoratge: són dispositius que s’ancoren estructuralment a qualsevol 

tipologia de superfície (horitzontal, vertical o inclinada) i pels quals l’usuari hi pot transitar 

mitjançant els equips de protecció individual adequats. 

Per últim, les xarxes de seguretat són utilitzades temporalment, per aquesta i altres raons 

són el sistema menys utilitzats dels comentats. 
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La revisió de les baranes perimetrals i xarxes de seguretat és realitza de manera visual, 

procedint a la substitució dels dispositius si es detecta algun defecte o incident. 

Un cop comentats els diferents sectors en els quals treballa l’empresa, en el Gràfic 1 es 

mostra la relació entre els pressupostos oferts i els pressupostos acceptats pels clients al 

llarg de l’any 2015. S’agrupen en sis grans grups diferenciats: rehabilitació, geotècnia, 

indústria i obra civil, treballs de neteja i publicitat, instal·lació de sistemes de seguretat, i 

revisions i venta d'equips de protecció individual.  

 

Al Gràfic 1 s’observen els serveis més i menys sol·licitats pels clients: la principal ocupació 

d’Accés Vertical S.L. és la rehabilitació i els sistemes de seguretat, mentre que es dedica 

molt poc a la geotècnia. Com s'observa al comparar les dues columnes de la Taula 1, de tots 

els pressupostos enviats als clients se n’accepta aproximadament un 30%. 

 Pressupostos oferts Pressupostos acceptats Relació 

Rehabilitació 385 103 26,75% 

Geotècnia 8 1 12,50% 

Indústria i obra civil 112 51 45,54% 

Treballs de neteja i 

publicitat 
73 24 32,88% 

Instal·lació de 

sistemes de seguretat 
470 111 23,62% 

Revisions i venta 

d’equips de protecció 
185 77 41,62% 
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Gràfic 1. Relació de pressupostos. 

Taula 1. Relació de pressupostos. 



Pràcticum a l’empresa ACCÉS VERTICAL S.L. 
Cristina Delmàs Ramos 

 

 

14 
 

2.3. Normativa aplicable a treballs verticals 

Per a la realització de treballs verticals, principal raó per la qual és coneguda l’empresa, és 

necessari un compliment estricte de la normativa vigent en matèria de seguretat i prevenció, 

ja que són treballs que impliquen un risc elevat i uns coneixements adequats per part dels 

treballadors que els realitzen. Les principals exigències són les següents: 

- Els tècnics operaris han d’estar titulats amb tècniques protocol·litzades per ANETVA 

(Associació nacional d’empreses de treballs verticals) i avalades per ECRA 

(European Committee for Rope Access). 

- A part de la titulació necessària per realitzar els treballs en altura, s’han d’elaborar 

plans de formació i avaluació continua pels operaris que realitzen els treballs. 

- Els materials i els equips a utilitzar han de ser certificats segons diverses normatives 

europees i reials decrets. 

- S’han d’elaborar protocols de treball, avaluació de riscos i plans específics de rescat 

per a cada una de les intervencions a realitzar. 

A partir d’aquestes exigències bàsiques, sorgeixen diverses lleis, reials decrets, directives i 

guies tècniques aplicables. Aquests documents amplien les exigències ja comentades, i fan 

referència, bàsicament, a disposicions mínimes de seguretat i salut, prevenció de riscos 

laborals, equips de protecció individual, i subcontractació en el sector de la construcció: 

- Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual s’estableixen les disposicions 

mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors d’equips de treball, 

en matèria de treballs temporals en altura. 

- Directiva 45-2001-CE del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de juny de 2001, 

relativa a les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels 

treballadors d’equips de treball. 

- Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions 

mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors d’equips de treball. 

- Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, pel qual s’estableixen les disposicions 

mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors d’equips de protecció 

individual. 

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 

- Reial Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995 (citada 

anteriorment), de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria de 

coordinació d’activitats empresarials. 

- Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el reglament dels serveis de 

prevenció. 
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- Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions 

mínimes de seguretat i salut en obres de construcció. 

- Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la 

construcció. 

- Notes tècniques de l’INSHT (Institut nacional de seguretat e higiene en el treball). 

- Guia tècnica per a l’avaluació i prevenció dels riscos per a la utilització pels 

treballadors d’equips de protecció individual. 

- Guia tècnica per a l’avaluació i prevenció de l’exposició a amiant durant els treballs. 

- Guia tècnica per a l’avaluació i prevenció dels riscos relatius a les obres de 

construcció. 

- Guia tècnica per a l’avaluació i prevenció dels riscos relatius a la utilització d’equips 

de treball. 

Cal comentar també la importància de diverses normes UNE-EN que fan referència als 

equips de protecció individual contra caigudes d’altura: 

- UNE-EN 341/1997, que regula els dispositius de descens. 

- UNE-EN 353-1/2002 i EN 353-2/2002, que regulen els dispositius anticaigudes 

lliscants amb línia d’ancoratge rígida (part 1) i els dispositius anticaigudes lliscants 

amb línia d’ancoratge flexible (part 2). 

- UNE-EN 354/2002, que regula elements d’amarratge. 

- UNE-EN 355/2002, que regula els absorbidors d’energia. 

- UNE-EN 358/2000, que regula els equips de protecció individuals per a la subjecció 

en posició de treball i prevenció de caigudes d’altura: cinturons per a subjecció i 

retenció i components d’amarratge de subjecció. 

- UNE-EN 360/2002, que regula els dispositius anticaigudes retràctils. 

- UNE-EN 361/2002, que regula els arnesos anticaigudes. 

- UNE-EN 362/2005, que regula els conectors. 

- UNE-EN 363/2008, que regula els sistemes de protecció anticaigudes. 

- UNE-EN 364/1993 i EN 364/AC/1994, que regulen els mètodes d’assaig. 

- UNE-EN 365/2005 i EN 365/2006, que regula els requisits generals per a 

instruccions d’ús, manteniment, revisió periòdica, embalatge i marcat. 

- UNE-EN 397/1995, EN 397/1996 i EN 397/A1/2000, que regulen els cascos de 

protecció per a la indústria. 

- UNE-EN 795/A1/2001 i EN 795/1997, que regulen els requisits i assajos aplicables 

als dispositius d’ancoratge. 

- UNE-EN 813/1997, que regula els arnesos de seient. 
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- UNE-EN 12841/2007, que regula els dispositius de regulació de corda a utilitzar als 

sistemes d’accés mitjançant cordes. 

- UNE-EN 1497:2008, que regula els arnesos de rescat. 

- UNE-EN 1868/1997, la qual llista els termes equivalents. 

- UNE-EN 1891/1999 i EN 1891/2000, que regulen les cordes d’ànima i funda trenada i 

amb baix coeficient d’allargament. 

- UNE-EN 13921/2007, que regula els principis ergonòmics generals aplicables a la 

normativa per equips de protecció individual. 

Centrant-nos més en la normativa d’aplicació a les línies de vida, trobem els següents reials 

decrets no comentats anteriorment: 

- Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes 

de seguretat i salut als llocs de treball. 

- Reial decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de 

senyalització de seguretat i salut en el treball. 

- Reial decret 1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a 

la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció 

individual. 

- Reial decret 487/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 

relatives a la manipulació manual de càrregues que impliquin riscos, en particular 

dorsolumbars, per als treballadors. 

- Reial decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció 

de la salut i seguretat dels treballadors davant el risc elèctric. 

 

2.4. Industrials, proveïdors i clients 

Per una banda i en referència als proveïdors, Accés Vertical S.L. compta amb un llistat 

d’empreses fixes les quals subministren materials i eines bàsiques per dur a terme els 

projectes. Segons el sector, els proveïdors més habituals són els següents: 

- Per obres de rehabilitació i indústria, trobem Sika, Adequa, Mapei, IronLux, Ralpe, 

Weber, Protecta, entre d’altres. 

- Per a la instal·lació de sistemes de seguretat, les principals empreses proveïdores 

són Fallprotec, Igena, Tractel, Somain Securite. L’elecció de proveïdor depèn, 

bàsicament, del tipus de sistema a instal·lar, ja que algunes de les empreses només 

disposen de línies de vida, i altres són especialitzades en baranes o escales.  
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Figura 3. Logotips de clients de l’empresa.  
(Font: Arxius d’Accés Vertical S.L.) 

 

- El material i equips de protecció individual necessaris per als treballs verticals solen 

ser de les empreses Petzl i Tractel 

Per una altra banda, la tipologia de client d’Accés Vertical S.L. sol ser sempre la mateixa 

segons el servei que aquest necessiti, ja siguin treballs de construcció (edificació, indústria o 

obra civil) o instal·lació de sistemes de seguretat i altres serveis relacionats amb els treballs 

verticals. 

Dins del llistat de clients potencials trobem propietaris d'habitatges i empreses privades, els 

quals sol·liciten treballs a les seves propietats, ja siguin edificis o indústries, i institucions 

locals, com ajuntaments i diputacions, que sol·liciten treballs a edificis públics: escoles, 

biblioteques, museus, teatres, etcètera. 

A la Figura 3 trobem algunes de les institucions que són clients fixes de l’empresa. 

Com a clients, també trobem altres empreses constructores que necessiten professionals 

especialitzats en treballs verticals, i, més en relació amb els sistemes de seguretat, 

qualsevol client dels descrits anteriorment que necessiti realitzar treballs en els quals 

existeixi risc de caiguda en altura o bé edificis, tant públics com privats, que hagin d'adaptar-

se i complir amb la normativa vigent en referència a la prevenció, seguretat i salut.  
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A la Figura 4 es mostren algunes de les empreses reconegudes amb les que treballa Accés 

Vertical S.L.  

 

2.5. Metodologia seguida 

Per començar, Accés Vertical S.L. capta els nous clients per diferents vies: a través de la 

seva pàgina web, per publicitat, o per altres empreses, bàsicament. D’aquest primer pas se 

n’encarrega el departament comercial. 

Un cop contactat el client, un dels tècnics de l’empresa s’encarrega de concertar una visita 

amb el client en qüestió. Aquesta visita serveix per tenir un primer contacte amb el client i 

conèixer els detalls del projecte a realitzar: tipologia d’intervenció a realitzar, accés a la zona 

de treball, zones d’aplec de materials i maquinaria, necessitat de treballs verticals i dificultat 

d’aquests, i altres característiques de l’edifici en qüestió. 

A partir de la visita realitzada, s’estudien els treballs a realitzar. Es redacta el pressupost 

amb les partides necessàries per a l’execució del projecte i, en alguns casos, es contacta 

amb industrials i proveïdors. Quan s’ha finalitzat el pressupost, s’hi adjunten certs 

documents: la portada amb informació bàsica del projecte a realitzar i el client sol·licitant, la 

Figura 4. Logotips de clients de l’empresa.  
(Font: Arxius d’Accés Vertical S.L.) 
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documentació gràfica (plànols i/o fotografies) necessària per a explicar amb major detall els 

treballs, i algunes acreditacions de l’empresa. 

Aquest pressupost s’envia al client i, un cop acceptat, es procedeix a planificar l’obra.  
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3. LA MEVA EXPERIENCIA A ACCÉS VERTICAL S.L. 

 

3.1. Evolució al llarg del període de pràctiques 

La meva estada a Accés Vertical S.L. va durar un total de 6 mesos, compresos entre el 

dimarts 1 de setembre del 2015 i el dilluns 29 de febrer de 2016. 

Durant aquest temps vaig realitzar una gran varietat de treballs per tal de presentar les 

ofertes de pressupostos als clients que els sol·licitaven, i també aportar la meva ajuda a la 

realització dels projectes ja acceptats. Durant la meva estada a l’empresa, vaig anar 

millorant en la realització de les tasques, i afegint diferents feines a les ja apresses. 

A continuació, exposo un breu resum de les tasques realitzades a mesura que passaven els 

mesos durant el període de pràctiques: 

El primer mes, al setembre, la meva ocupació era bàsicament generar documentació gràfica. 

Durant el període de pràctiques he seguit realitzant plànols, així que considero que he 

millorat molt els meus coneixement en AutoCAD. Cal destacar que ara domino el programa 

més profundament i sóc més àgil a l’hora d’utilitzar-lo. 

El següent més, a l’octubre, vaig començar a realitzar pressupostos, contactar amb 

industrials i clients, i vaig realitzar una visita a un client, acompanyant al cap de l’empresa. 

En aquesta primera visita, que es tractava d’una rehabilitació d’uns cantells de forjat en un 

pati interior, vaig tenir el primer contacte en persona amb un client i vaig veure com era la 

metodologia que s’havia de seguir a l’hora de visitar un edifici per a poder realitzar després 

el pressupost: presa de fotografies, accés a la zona de treball, etcètera. 

Al novembre, vaig afegir a les meves tasques la realització de plans de seguretat. També 

vaig seguir fent visites d’obra, en aquest cas en una obra en procés d’execució: la retirada 

de baixants d’amiant d’un edifici plurifamiliar. Vaig poder veure com avançava l’obra i com 

treballaven els operaris. 

Superat l’equador de les pràctiques, al desembre, les meves tasques seguien sent les 

mateixes que els 3 primers mesos, però ja coneixia la forma de treballar de l’empresa, i 

havia millorat notablement la meva forma de treballar i l’agilitat, de manera que podia 

realitzar més treballs i també més visites d’obra. A partir de desembre, vaig començar a 

realitzar habituals visites acompanyada del meu tutor a l’empresa. Les visites podien ser de 

diferents tipologies: comunitats de propietaris, edificis industrials o edificis públics; els quals 

podien necessitar una rehabilitació, una neteja de façana, o instal·lacions de sistemes de 

seguretat. 
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Per últim, als mesos de gener i febrer, vaig continuar realitzant les mateixes tasques però 

amb molta més responsabilitat i autonomia. 

3.2. Seguiment dels treballs realitzats 

Des de l’inici de les pràctiques, vaig decidir que seria una bona idea apuntar diàriament les 

tasques realitzades per mantenir un control de la quantitat de feina feta i també per poder 

veure, posteriorment, la meva evolució. 

Un altre avantatge d’aquest “diari” de pràctiques és que em va ajudar a establir un ordre per 

organitzar els diferents arxius utilitzats, de manera que podia trobar-los fàcilment entre tots 

els meus documents si en algun moment necessitava tornar a utilitzar algun dels arxius ja 

arxivats. 

El diari s’organitza per mesos i segons les diferents tipologies de tasques: 

 Setembre 

Documentació gràfica  

Cobertes: -Endesa (centres de Llavorsí i Sant Maurici) 

-Nocicao S.L. (nau industrial a Montmeló) 

-Diputació de Tarragona (CEE Sant Rafael) 

-Antiga Fàbrica Can Fàbregas, Mataró 

-Carrer d’Argentona 55, Mataró (particular) 

-Passeig del Vint-i-Dos de Juliol, Terrassa (nau industrial) 

Façanes: -Carrer Gran de Gràcia 118, Barcelona (edifici de Correos) 

-Carrer Callaueta, Andorra (particular) 

-Carrer del Torrent de les Flors 46, Barcelona (particular) 

Sistemes de 

seguretat: 

-Centre Comercial Arenas de Barcelona (instal·lació de carril de treball, 

barana i passarel·la) 

-Tibidabo (instal·lació de punt d’ancoratge) 

-Laboratorios Esteve (instal·lació de punt d’ancoratge) 

-Accés a clavegueram (3 opcions d’accés) 

-Carrer de Llull 331, Barcelona (2 opcions d’instal·lació de punt d’ancoratge) 

Altres: -Sa Palomera, Blanes (documentació gràfica per a neteja de residus) 

Actualitzacions de memòries i altres  

-DSM Coating Resins Spain S.L. (nova instal·lació de sistemes de seguretat) 
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 Octubre 

Documentació gràfica 

Cobertes: -Akzo Nobel Coatings S.L. (conjunt d’edificis industrials a la Zona Franca) 

-Centre Comercial Barnasud (4 cobertes de l’edifici) 

-Isma 2000 S.L. (nau industrial a La Pobla De Claramunt) 

-Carrer de la Creu 67, Badalona (particular) 

-Carrer Santiago Russinyol, L’Ametlla de Mar (particular) 

Façanes: -Carrer d’Ausona 16, Barcelona (particular) 

-Avinguda Fabregada 59, L’Hospitalet de Llobregat (edifici comercial) 

-Carrer de Juan de Mena 11, Barcelona (particular) 

Sistemes de 

seguretat: 

-UTE L9 Llobregat (estacions de Gornal i Collblanc, instal·lació de carril de 

treball) 

-Morchem S.A. (nau industrial a Les Franqueses, instal·lació de LDV) 

-Carrer del Cardenal Sentmenat 17, Barcelona (instal·lació de sistemes de 

seguretat per a realitzar una rehabilitació) 

Altres: -Carrer de Pau Casals 36, Polinyà (croquis per a reforma de banys) 

Pressupostos 

-PRES.150941 VOPI4 (rehabilitació de façana) 

-PRES.150966 COPCISA (rehabilitació de baranes de façana) 

-PRES.150973 DELS AGUDELLS 85 (rehabilitació de cantells de forjat a pati interior) 

Actualitzacions de memòries i altres 

-Mercats de Barcelona (actualització de documentació gràfica i informació) 

-Centre Comercial Ànecblau (actualització de documentació gràfica) 

Tràmits per correu 

-Hydrajaws LTD (demanar informació maquinaria) 

-Vopi 4 S.A. (enviar pressupost) 

-Fallprotec (demanar oferta per LDV) 

Visites 

-19/octubre- Carrer dels Agudells 85, Barcelona 
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 Novembre 

Documentació gràfica 

Cobertes: -Akzo Nobel Coatings S.L. (modificació) 

-Ajuntament de Granollers (4 centres situats a Granollers) 

-JLL (4 centres situats a Barcelona) 

-Ingalsa (nau industrial a Montmeló) 

-Carrer Jacint Verdaguer 1, Sant Fruitós de Bages 

-Poliesportiu La Llana, Rubí 

-Dragados (edifici situat al Port de Barcelona) 

-Tecnidecor (nau industrial a Castellbisbal) 

Façanes: -Passeig Universal 75, Barcelona (particular) 

Sistemes de 

seguretat: 

-Sagrada Família (instal·lació de reixes a torres) 

-Avinguda de Josep Tarradellas 124, Barcelona (instal·lació de LDV) 

-Depuradora a Vilafranca del Penedès (instal·lació de LDV) 

-Grupo Bimbo (3 opcions de sistemes de seguretat per a nau industrial a 

Las Palmas) 

-Estació meteorològica (instal·lació de punt d’ancoratge)   

Altres: -Parterres a Ciutat Meridiana (senyalització de zones d’actuació) 

Plans de seguretat 

-Moncobra S.A., a Zona Franca (reubicació d’escala d’accés) 

Tràmits per correu 

-Fallprotec (demanar ofertes per diversos sistemes de seguretat) 

-Ajuntament de Sant Boi (enviar memòries i certificats) 

Visites 

-12/novembre- Carrer de l’Agregació 27, Barcelona 

-19/novembre- Carrer de l’Agregació 27, Barcelona 

-25/novembre- Carrer de l’Agregació 27, Barcelona 
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 Desembre 

Documentació gràfica 

Cobertes: -Tersa (centre a Sant Adrià de Besòs) 

-Miatec Innova S.L. (4 centres situats a Barcelona) 

-Imesapi (3 Centres Cívics situats a Barcelona) 

-Licitació per Ajuntament de Terrassa (5 centres situats a Terrassa) 

Façanes: -Carrer de Joan Maragall 2, Cornellà de Llobregat (subcontractació per BCR 

Habitat) 

-Carrer de València 606, Barcelona (particular) 

Sistemes de 

seguretat: 

-UTE L9 Llobregat (estació de Torrassa, instal·lació de carril de treball) 

 

Altres: -PortAventura (documentació gràfica de suport per a realitzar revisions) 

- Parterres a Ciutat Meridiana (informe d’actuació realitzada) 

-Carrer d’Argentona 55, Mataró (vista en perspectiva d’instal·lació de LDV) 

Pressupostos 

-PRES.151174 BCR HABITAT (subcontractació per a rehabilitació de façana) 

-PRES.151236 (Administració) 

-PRES.151237 (Administració) 

Planificacions 

-Torre Bartomeu de la Sagrada Família (instal·lació de reixes) 

Actualitzacions de memòries i altres 

-031-0000 ÓPTICA PRATS (actualització de documentació gràfica i informació) 

Tràmits per correu 

-BCR Habitat (demanar informació edifici) 

-Fallprotec (demanar ofertes per diversos sistemes de seguretat) 

-Hydrajaws LTD (demanar proforma maquinaria) 

Visites 

-03/desembre- IES Escola del Treball de Barcelona 

-10/desembre- PortAventura, a Vila-Seca i Salou 

-10/desembre- Fiberpachs S.A., a Pacs del Penedés 

-11/desembre- Carrer de l’Agregació 27, Barcelona 

-16/desembre- Carrer de l’Agregació 27, Barcelona 

-17/desembre – Imesapi (Centre Cívic Torre Lllobeta a Barcelona) 

-17/desembre – Imesapi (Centre Cívic Zona Nord, a Barcelona) 

-22/desembre- Carrer de l’Agregació 27, Barcelona 
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 Gener 

Documentació gràfica 

Cobertes: -Licitació per Ajuntament de Terrassa (5 centres situats a Terrassa) 

Façanes: -Carrer de Sant Antoni Maria Claret 91-93, Barcelona (subcontractació per 

Blink Serveis S.L.) 

-Col·legi Sant Pau Apòstol, Tarragona (subcontractació per Lunet S.L.) 

-Hotel Vincci Bit, Barcelona (subcontractació per Lunet S.L.) 

-Tallers Major, Sant Adrià de Besòs (particular) 

Sistemes de 

seguretat: 

-Grifols S.A. (instal·lació de punts d’ancoratge) 

Altres: -Hotel Regina, Barcelona (documentació gràfica per a retirada de cartell) 

-Carrer de Vilamarí 69, Barcelona (documentació gràfica per a neteja i 

pintura de patis interiors) 

-Bilfinger (centre situat a Sabadell, documentació gràfica per a reparació de 

baixant interior) 

Pressupostos 

-PRES.160008 BRUTAU 35-37 (reparació de conducte de ventilació) 

-PRES.160059 GRIFOLS  

-PRES.160060 GRIFOLS 

Planificació 

-Torre Tomàs i Torre Felip de la Sagrada Família (instal·lació de reixes) 

Actualitzacions de memòries i altres 

-188-0000 SEMESA (revisió d’equips de protecció individual) 

-Petzl (actualització de preus) 

Tràmits per correu 

-Contacte a carrer de Brutau 35-37, Sabadell (enviar pressupost) 

-Contacte per a concertar visita per a valorar façana 

Visites 

-12/gener- Carrer d’Arístides Maillol 7, Barcelona 

-12/gener- Carrer de Brutau 35-37, Sabadell  

-14/gener- Col·legi Sant Pau Apòstol, Tarragona 

-20/gener- Carrer de Sant Cugar del Vallès 1-3, Barcelona 

-20/gener- Hotel Regina, Barcelona 

-27/gener- Carrer de Vilamarí 69, Barcelona 

-27/gener- Tallers Major, Sant Adrià de Besòs 

-28/gener- Bilfinger, centre a Sabadell 
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 Febrer 

Documentació gràfica 

Cobertes: -Bilfinger (centre situat a Sabadell) 

-CEIP Matagalls, Santa Maria de Palautordera (2 opcions de sistemes de 

seguretat) 

-Carrer de la Foradada 12, Barcelona (particular) 

-Avinguda dels Hostalers 20, Riba-roja de Túria (nau industrial a Valencia) 

-Carrer de Vila i Vilà 17, Barcelona (subcontractació per Enhebra Rehabilita) 

-Carrer de Vallès i Ribot 35-37, Barcelona (particular) 

-Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona  

-Carrer Canyameres 20, Barcelona (particular) 

Façanes: -Hotel Pastana Arena, Barcelona (subcontractació per Lunet S.L.) 

-Parròquia de Maria Auxiliadora, Barcelona (subcontractació per Lunet S.L.) 

-Carrer Gran de Gràcia 118, Barcelona (edifici de Correos) 

Altres: -Vertice (documentació gràfica per a instal·lació de LDV) 

Pressupostos 

-PRES.160141 CEIP MATAGALLS (oferta de sistema de seguretat amb baranes) 

-PRES.160142 CEIP MATAGALLS (oferta de sistema de seguretat amb LDV) 

Actualitzacions de memòries i altres 

-188-0000 SEMESA (revisió d’equips de protecció individual) 

Tràmits per correu 

-Fallprotec (demanar ofertes per diversos sistemes de seguretat) 

-Igena (demanar oferta per LDV) 

-Hydrajaws LTD (demanar preus d’accessoris per maquinaria) 

Visites 

-02/febrer- Universitat Abat Oliba CEU, Barcelona 

-02/febrer- Rambla de Badal 37, Barcelona 

-04/febrer- Carrer del Teide 1-3, Barcelona 

-18/febrer- Morchem S.A., a Les Franqueses 

-18/febrer- Parròquia de Maria Auxiliadora, Barcelona 

-23/febrer- Carrer Gran de Gràcia 118, Barcelona (edifici de Correos) 

-23/febrer- Rambla de Can Móra s/n, Sant Cugat del Vallès (edifici de Correos) 

-23/febrer- Carrer de Vallès i Ribot 35-37, Barcelona  

-24/febrer- Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona 

-24/febrer- Carrer Canyameres 20, Barcelona 

-02/març- Sagrada Família, Barcelona 
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3.3. Tipologies de treballs realitzats  

Durant la meva estada a Accés Vertical S.L. he realitzat una gran quantitat de tasques. La 

majoria d’aquestes han estat petits treballs per a complementar els projectes i les ofertes 

enviades als clients, de manera que per a explicar el meu treball a l’empresa no em centraré 

en dues o tres obres concretes, sinó que seguiré la següent metodologia:  

Per començar, explicar en què consistia cada una de les tasques: com es duia a terme, d’on 

s’extreia la informació, programes i medis de treball utilitzats, objectiu de la tasca realitzada, 

etcètera. Posteriorment, explicar alguns exemples de treballs realitzats per mi mateixa de 

cada una de les tipologies de treball. 

Tots els treballs esmentats a l’Apartat 3 de la memòria es troben adjunts als annexos, amb 

els plànols i arxius complerts generats a l’empresa, juntament amb altres treballs realitzats 

no comentats en aquesta memòria. També s’hi adjunta, a l’Annex 22, un projecte de 

propostes d’instal·lació de sistemes de seguretat per a l’Escola Matagalls de Santa Maria de 

Palautordera, del qual me’n vaig encarregar des de l’inici fins a presentar el projecte al client. 

Com s’observa al Gràfic 2, la realització de documentació gràfica ha estat la tasca més 

realitzada, seguida del contacte amb clients i industrials, mentre que els treballs relacionats 

amb plants de seguretat, planificació d’obres, i memòries i altres documents, han estat les 

tasques en les que menys he participat a l’empresa. 

 

 

3.4. Documentació gràfica 

La documentació gràfica ha sigut la tipologia de tasca amb la qual he guanyat més 

experiència, ja que s’utilitza en la majoria de projectes que realitza l’empresa. He realitzat 

plànols de cobertes, de façanes, i d’instal·lació de sistemes de seguretat, entre d’altres. 

Documentació gràfica (58%)

Pressupostos (9%)

Plans de seguretat i
planificació d'obres (3%)

Actualització de memòries i
altres (5%)

Contacte amb clients i
industrials (25%)

Gràfic 2. Relació de tasques realitzades. 
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Imatge 5. Exemple de plànol de documentació gràfica. 
(Font pròpia) 

 

Aquesta documentació gràfica té la funció principal d’explicar amb major precisió els treballs 

a realitzar, de manera que el client pot veure justificat el pressupost i entendre els costos. 

Una altre objectiu de la realització de documentació gràfica és mostrar al client que s’ha 

estudiat l’oferta amb major detall i dedicació. L’inconvenient d’aquest treball és que, en 

alguns casos, els pressupostos no són acceptats i es dedica un temps en realitzar aquesta 

documentació gràfica que no serà recuperat.  

Els documents gràfics realitzats consten dels següents elements: 

- Caixetí amb informació del client i del projecte a realitzar (1) 

- Fotografia de la ubicació de l’obra i de la zona de treball, si és possible (2) 

- Plànol en qüestió (3) 

- Breu explicació dels treballs a realitzar, llegendes i mosques necessàries (4) 

- Detall dels treballs a realitzar o element a instal·lar, si és necessari (6) 

Les fotografies i la informació utilitzades per a realitzar la documentació gràfica són, sempre 

que és possible, extretes de fonts pròpies. Per això, i sobretot quan es tracta de clients nous 

o zones de treball noves, s’intenta concertar una visita per conèixer els detalls del projecte a 

realitzar i així evitar futurs dubtes. Posteriorment, es treballa a l’oficina, utilitzant programes 
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Imatge 6. Ubicació de l’empresa Akzo Nobel a la Zona Franca. 
(Font: https://maps.google.es/) 

informàtics (principalment, s’utilitza AutoCAD i alguns programes de retoc fotogràfic) i 

consultant les pàgines web que siguin necessàries (pàgina web de l’empresa que sol·licita 

els serveis, Google Maps, catàleg d’elements a instal·lar i maquinaria a utilitzar, i pagina web 

d’industrials i proveïdors, entre d’altres). 

 

3.4.1. Plànols de coberta 

Els plànols de coberta són utilitzats per documentar la instal·lació de diferents sistemes de 

seguretat a coberta, ja siguin línies de vida, carrils de treball o baranes. També s’utilitzen per 

a indicar l’accés a l’edifici o la zona de treball, com pot ser la ubicació d’uns conductes 

d’instal·lació que han de ser substituïts o d’un pati interior que ha de ser rehabilitat. 

Com a exemples de plànols de coberta realitzats, adjunto els següents treballs: 

- Instal·lació de sistemes de seguretat a Akzo Nobel Coatings S.L. 

- Instal·lació de sistemes de seguretat i altres treballs per a l’empresa JLL 

- Substitució de baixants de fibrociment al carrer Canyameres 

- Intervenció a pati interior al carrer de Vallès i Ribot 

Instal·lació de sistemes de seguretat a Akzo Nobel Coatings S.L. 

Aquest projecte consistia en instal·lar diferents sistemes de seguretat a l’empresa Akzo 

Nobel, situada al número 14 del carrer de la Feixa Llarga, a la Zona Franca de Barcelona. 
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Documentació gràfica pròpia 1. 
Zones de treball a l’empresa Akzo Nobel. Cobertes intervingudes. 

 

El treball a realitzar era el següent: instal·lar un total de 16 línies de vida horitzontals i 21 

punts antibalanceig a les cobertes de deu edificis industrials de l’empresa, i una barana 

perimetral a la coberta transitable d’un altre dels edificis industrials. Per accedir a dues de 

les cobertes també era necessària la instal·lació d’escales de gat, juntament amb les línies 

de vida verticals corresponents. 

Vaig realitzar un total de 12 plànols, els quals són adjunts a l’Annex 1: 

- Plànol 01. Cobertes en primera fase de la intervenció. 

- Plànol 02. Zona 04 de l’empresa. Instal·lació d’una línia de vida horitzontals de 41 

metres lineals amb 6 punts d’ancoratge, i instal·lació de 4 punts antibalanceig, tot 

ancorat a coberta. 

- Plànol 03. Zona 11 i 42B de l’empresa. Instal·lació de 2 línies de vida horitzontals (7 i 

11 metres lineals, respectivament) amb 2 punts d’ancoratge cada una, tot ancorat a 

coberta, i escala i línia de vida vertical per accedir a la coberta. 

- Plànol 04. Zona 13 de l’empresa. Instal·lació de 2 línies de vida verticals de 32 

metres lineals amb 5 punts d’ancoratge cada una, instal·lació d’una línia de vida de 

36 metres lineals amb 9 punts d’ancoratge, i instal·lació de 3 punts antibalanceig, tot 

ancorat a coberta. 

- Plànol 05. Zona 15 de l’empresa. Instal·lació d’una línia de vida vertical de 38 metres 

lineals amb 7 punts d’ancoratge, i instal·lació de 3 punts antibalanceig, tot ancorat a 

coberta, i escala i línia de vida vertical per accedir a la coberta. 
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Documentació gràfica pròpia 2. 

Plànol 04 del projecte. Instal·lació de 3 línies de vida i 3 punts antibalanceig. 

- Plànol 06. Zones 09A, 10, 10B, 32B i 55 de l’empresa. Instal·lació de 3 línies de vida 

horitzontals de 8 metres lineals amb 2 punts d’ancoratge cada una, i instal·lació de 2 

punts antibalanceig, alguns dels extrems de les línies de vida ancorats a paret, i la 

resta ancorat a coberta. 

- Plànol 07. Cobertes en segona fase de la intervenció. 

- Plànol 08. Zones 05A i 05B de l’empresa. Instal·lació d’una línia de vida horitzontal 

de 30 metres lineals amb 11 punts d’ancoratge, i instal·lació de 4 punts 

antibalanceig, alguns punts d’ancoratge ancorats a paret, i la resta ancorat a coberta. 

- Plànol 09. Cobertes en tercera fase de la intervenció. 

- Plànol 10. Zona 02 de l’empresa. Instal·lació d’una barana de 115 metres lineals amb 

6 cantonades. 

- Plànol 11. Zones 14A, 14B i 14C de l’empresa. Instal·lació de 3 línies de vida 

horitzontals de 25 metres lineals amb 4 punts d’ancoratge cada una, instal·lació 

d’una línia de vida 28 metres lineals amb 8 punts d’ancoratge, i instal·lació de 3 punts 

antibalanceig, tot ancorat a coberta. 

- Plànol 12. Zones 20 i 21 de l’empresa. Instal·lació d’una línia de vida horitzontal de 

70 metres lineals amb 11 punts d’ancoratge, i instal·lació de 4 punts antibalanceig, 

tot ancorat a coberta. 
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Tots aquets plànols contaven amb una mosca i una fotografia on es mostrava la ubicació de 

l’edifici en qüestió dins de l’empresa, i l’accés i les dimensions de la coberta on s’havien de 

realitzar els treballs, a part de la identificació de cadascun dels sistemes instal·lats. 

A l’hora de dissenyar el recorregut d’una línia de vida s’han de tenir en compte, bàsicament, 

els següents aspectes: 

- Accés a coberta. A partir d’aquest accés es comença a dissenyar el recorregut, ja 

que la persona que accedeixi a coberta ha d’estar protegida contra caigudes des del 

primer moment en que arriba a la coberta. El recorregut també depèn de la finalitat 

de la línia de vida, ja que pot ser que es vulgui accedir a la coberta per arribar a 

algun punt d’aquesta en concret. 

- Dimensions de la coberta. Aquesta informació és important per saber quantes línies 

de vida seran necessàries per arribar a totes les zones amb risc de caiguda de la 

coberta. En alguns casos, quedaran zones sense protegir per les línies de vida, i 

s’haurà de planificar la instal·lació de punts antibalanceig. 

- Tipologia de coberta: coberta, deck, coberta sandvitx, coberta de teula àrab, coberta 

enjardinada, etcètera. D’això dependran els punts d’ancoratge a col·locar, ja que 

s’haurà de tenir en compta la manera de fixar-los a l’estructura de la coberta. 

 

En el cas de l’empresa Akzo Nobel, es va dissenyar una instal·lació de línies de vida, punts 

antibalanceig i barana de la marca Fallprotec, complint les normatives següents: 

- Línies de vida horitzontals homologades segons la norma UNE EN 795 Classe C 

- Línies de vida verticals homologades segons la norma UNE EN 353-1 

- Punts antibalanceig homologats segons la norma UNE EN 795 Classe A 

- Barana homologada segons les normes UNE EN ISO 14122-3 i NFE 85-015 

Figura 5. Esquema de càlcul de seguretat de línia de vida de 36 
metres lineals amb punts d’ancoratge cada 8 metres. 
(Font: Documentació facilitada pel proveïdor Fallprotec) 
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A la Taula 2, Taula 3, Taula 4 i Taula 5 es mostren els components dels sistemes instal·lats. 

Aquests elements depenen de les característiques de cada sistema: longitud, disseny i 

recorregut, i tipologia d’estructura a la qual es fixa, entre d’altres, per tant poden variar d’una 

línia de vida o barana a una altra. 

A part d’aquests components, l’empresa proveïdora també subministra, si és necessari, el 

material de muntatge i els equips de protecció individual necessaris per a la instal·lació i ús 

dels sistemes de seguretat. Aquests elements es mostren a la Taula 6 i Taula 7. 

Tota la informació és extreta de documents facilitats per Fallprotec. 

 
Taula 2. Línia de vida horitzontal a instal·lar a la zona 13 de l’empresa Akzo Nobel: traçat total de 
36 metres, amb 1 corba i 2 canvis d’alçada. (Plànol 04 del projecte) 

 

 
Taula 3. Línia de vida vertical a instal·lar a la zona 15 de l’empresa Akzo Nobel: traçat total de 15 
metres d’alçada. (Plànol 05 del projecte) 
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Taula 4. Punts antibalanceig: s’han utilitzat els mateixos components per als 21 punts a instal·lar. 

 

 
Taula 5. Barana perimetral a instal·lar a la zona 02 de l’empresa Akzo Nobel: longitud total de 
115 metres amb 6 cantonades a 90º, estructura fabricada en alumini. (Plànol 10 del projecte) 

 

 
Taula 6. Material de muntatge. 

 

 
Taula 7. Equips de protecció individual. 
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Documentació gràfica pròpia 3. 
Plànol 01 del projecte. Instal·lació de 3 línies de vida i 2 punts antibalanceig. 

Instal·lació de sistemes de seguretat i altres treballs per a l’empresa JLL 

Aquest projecte consistia en instal·lar diferents sistemes de seguretat i realitzar petits 

treballs per a l’empresa JLL, a diferents edificis situats al centre de Barcelona. 

- Plànol 01. Edifici situat al número 113 del carrer de Pamplona. Es tractava d’una 

coberta inclinada enjardinada, on s’havien de realitzar els següents treballs: 

Inicialment, retirada de línia de vida Latchways que transcorria pel perímetre de la 

coberta. La utilitat d’aquesta línia de vida era nul·la, ja que a l’estar instal·lada al 

perímetre no protegia del risc de caiguda. 

Posteriorment, instal·lació de 3 línies de vida, seguint un recorregut per la zona 

interior de tota la coberta, i 2 punts antibalanceig. 

LDV001: 78 metres lineals amb 14 punts d’ancoratge fixats a coberta. 

LDV002: 11 metres lineals amb 4 punts d’ancoratge fixats a coberta. 

LDV003: 20 metres lineals amb 8 punts d’ancoratge fixats a paret. 
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- Plànol 02. Edifici situat al número 8 de les Rambles. Es tractava d’una coberta 

transitable amb barana existent, la qual no complia la normativa exigible actua. 

Fixada a la part superior d’aquesta, s’hi havia d’instal·lar un annex de 50 centímetres 

per a complir l’altura mínima. La longitud total d’annex de barana a instal·lar era de 

110 metres lineals: 

Barana a façana principal: 37 metres lineals. 

Barana a façana posterior: 35 metres lineals. 

Barana de protecció pel pati central: 38 metres lineals. 

 

  

Documentació gràfica pròpia 4. 
Plànol 02 del projecte. Instal·lació d’annex de barana. 
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Documentació gràfica pròpia 5. 
Plànol 03 del projecte. Intervencions vàries. 

- Plànol 03. Edifici situat al número 24 del carrer de Casp. Es tractava d’un edifici amb 

cobertes situades a diferents altures, totes transitables. Els treballs a realitzar eren 

els següents: 

Zona inferior: instal·lació de baranes entre quatre pilars, als mig dels quals hi ha un 

petit embassament amb risc de caiguda, i, en una zona propera a l’embassament, 

substitució de l’aplacat de pedra existent per un aplacat de similars característiques 

nou i reparació del parterre entre l’aplacat. 

Zona intermitja: instal·lació d’annex de 50 centímetres sobre barana existent per a 

complir l’altura mínima segons normativa i retirada de biga pujamobles.  

Zona superior: instal·lació d’annex de 50 centímetres sobre barana existent per a 

complir l’altura mínima segons normativa.  
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Documentació gràfica pròpia 6. 
Plànol 04 del projecte. Intervencions vàries. 

- Plànol 04. Edificis situats als números 353 i 355 del carrer de la Diputació. Es 

tractava d’uns edificis amb diferents tipologies de coberta, als quals s’havien de 

realitzar els següents treballs: 

Zona 1: instal·lació de línia de vida vertical a escala inclinada. 

Zona 2: revisió de muntant de barana existent i col·locació de muntant horitzontal. 

Zona 3: retirada de barana existent i posterior instal·lació de barana contrapesada. 

 

Per a aquest tipus de projecte, en el qual no només s’havia de dissenyar el recorregut i 

ubicació dels sistemes de seguretat, era important explicar bé els treballs a realitzar i la 

ubicació de les zones de treball, ja que per una altra banda, també es tractava d’edificis amb 

cobertes poc convencionals: dividides en moltes zones i a diferents altures. En casos com 

aquest, queda clara la importància de les visites d’obra, per poder entendre la zona de 

treball i les tasques a realitzar. 

Els 4 plànols complerts realitzats per a aquest projecte es troben adjunts a l’Annex 2. 
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Imatge 7. Ubicació de l’edifici al carrer Canyameres. 
(Font: https://maps.google.es/) 

Fotografies 12 i 13. Baixants a 
substituir. (Font pròpia) 

Substitució de baixants de fibrociment al carrer Canyameres 

Dins dels treballs de desamiantat, una de les tasques més sol·licitades és la substitució de 

baixants de fibrociment. A Espanya, el seu ús per a l’edificació va ser prohibit l’any 2002, 

però segueix sent present a moltes edificacions antigues, com és el cas de l’edifici situat al 

número 20 del carrer Canyameres, a Barcelona. 

L’edifici en qüestió, construït l’any 1963, és un edifici plurifamiliar entre mitgeres, de planta 

baixa més quatre plantes tipus, amb coberta plana no transitable. 

Els treballs a realitzar eren els següents: 

- Repicat de la zona de forjat per on transcorren 

els baixants amb mitjans manuals. 

- Retirada dels baixants existents: amb mitjans 

manuals i carga manual sobre camió. Al 

tractar-se de baixants de fibrociment, es valora 

un empaquetat especial de la runa i transport 

interior sobre camió fins a abocador especial. 

- Subministrament i col·locació de nous baixants 

de PVC, de diàmetre igual als existents. 

- Reconstrucció de zones repicades mitjançant 

morter de reparació. No es valora la col·locació 

del paviment extret. 
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Documentació gràfica pròpia 7. 
(Plànol complert adjunt a l’Annex 3) 
 

- Aplicació de dues capes de pintura a les zones repicades. 

A partir de la primera visita a l’edifici es va recollir la informació bàsica per a realitzar la 

documentació gràfica i començar a valorar el projecte: 

Es va valorar una longitud aproximada de 16 metres per a cada un dels dos baixants a 

substituir, els quals serveixen per recollir les aigües residuals i es situen a les galeries del 

pati interior de l’edifici. 

El procediment de treball a seguir era el 

següent: els baixants s’extraurien pel 

pati interior i s’acopiarien a la coberta 

de l’edifici, empaquetats i tractats de la 

manera adequada i seguint la normativa 

per a treballs de desamiantat. A la 

coberta de l’edifici també s’ubicarien els 

materials, eines i instal·lacions 

necessàries per a realitzar els treballs. 

Per a manipular el fibrociment, els 

operaris han de dur uns equips de 

protecció individual específics: màscara 

de protecció, guants, i roba de protecció 

(per a tot el cos, inclòs caputxa pel cap) 

d’un sol ús. A part del vestuari i 

proteccions per a cada operari, també 

són necessàries unes instal·lacions 

sanitàries similars a uns vestuaris, amb 

entrada i sortida diferenciades i 

separació per compartiments. A l’interior 

d’aquesta instal·lació és on l’operari ha de col·locar-se els equips de protecció individual 

necessaris per a realitzar els treballs de desamiantat. Un cop finalitzats els treballs, l’operari 

haurà de tornar a fer servir la instal·lació per treure’s les proteccions. 

L’accés a coberta per arribar al pati interior i poder extraure els baixants mitjançant treballs 

verticals es realitzaria a partir d’una escala mòbil situada a la terrassa d’un dels habitatges 

de la quarta planta. 
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Imatge 8. Ubicació de l’edifici al carrer de Vallès i Ribot. 
(Font: https://maps.google.es/) 

A la documentació gràfica realitzada per a aquest projecte s’indicava, principalment, la 

ubicació dels baixants a substituir i l’accés a coberta. També es mostren les dimensions de 

la coberta on realitzar tot l’acopi de materials i altres. 

Intervenció a pati interior al carrer de Vallès i Ribot 

Aquest projecte consistia en millorar l’aspecte del pati interior de l’edifici situat al número 35-

37 del carrer de Vallès i Ribot, a Barcelona. 

L’edifici va ser construït l’any 1962. És un edifici plurifamiliar entre mitgeres, de planta baixa 

més tres plantes tipus, amb coberta plana transitable. 

Els treballs a realitzar eren els següents: 

- Desmuntatge, tractament i posterior muntatge de les plaques de claraboia existents, 

per a poder accedir al pati interior i realitzar els treballs mitjançant tècniques de 

posicionament amb cordes. Aquesta operació servia també per netejar i renovar els 

elements metàl·lics de l’estructura de suport i les plaques de policarbonat de la 

claraboia.  

- Neteja de paraments verticals amb mitjans manuals, utilitzant eines i productes 

específics per a la neteja, per a eliminar pols, greixos i matèries orgàniques 

acumulats.  

- Aplicació de dues capes de pintura per a exteriors. 
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Fotografies 14 i 15. 
Pati interior de l’edifici. 
(Font pròpia) 

 

Documentació gràfica pròpia 8. 
(Plànol complert adjunt a l’Annex 4) 
 

Es va fer la visita a l’edifici per valorar la dificultat d’accés al pati interior i les dimensions 

d’aquest, dades que servirien per calcular les unitats d’obra necessàries per a realitzar els 

treballs.  

El pati interior té accés tant per coberta com per planta primera, que equival a la planta baixa 

del pati. Al tractar-se d’un edifici amb coberta plana transitable, no hi havia problema per 

l’acopi de materials i eines i realitzar la instal·lació per als treballs verticals. 

La documentació gràfica per a aquesta tipologia de projectes mostra l’accés a la zona de 

treball i fotografies. En alguns casos de documentació gràfica per a projectes similars, també 

s’adjunten plànols de les façanes del pati interior.  

 

 

  



Pràcticum a l’empresa ACCÉS VERTICAL S.L. 
Cristina Delmàs Ramos 

 

 

43 

 

Imatge 9. Ubicació de l’edifici al carrer de Sant Antoni Maria Claret. 
(Font: https://maps.google.es/) 

3.4.2. Plànols de façana 

Els plànols de façana s’utilitzen, bàsicament, com a documentació gràfica per a projectes de 

rehabilitació, petites intervencions, i neteges de façana. De la mateixa manera que amb els 

plànols de coberta, en la majoria de casos és necessària una visita prèvia per tal de conèixer 

al màxim els detalls de l’edifici en qüestió. 

D’aquestes tipologies de treballs he treballat en els següents projectes: 

- Rehabilitació de façana al carrer de Sant Antoni Maria Claret 

- Intervenció de façana al carrer de Joan Maragall 

- Neteja de façana a l’edifici de Correus del carrer Gran de Gràcia 

- Neteja de façana a l’hotel Vincci Bit 

Rehabilitació de façana al carrer de Sant Antoni Maria Claret 

Aquest projecte es realitzava per a l’empresa Blink Serveis S.L. Es tracta d’un edifici 

plurifamiliar entre mitgeres, situat al número 91-93 del carrer de Sant Antoni Maria Claret, a 

Barcelona. 

L’edifici va ser construït l’any 1975 i consta de planta soterrani, planta baixa (amb local 

comercial), planta entresòl, sis plantes tipus, i planta àtic. L’estructura de l’edifici és de pilars 

i forjats de formigó armat, i la coberta es transitable. 

La façana a rehabilitar era la façana principal a carrer, construïda d’obra de fàbrica ceràmica 

de 30 centímetres de gruix, revestida amb aplacat de pedra a la planta baixa i arrebossada 

amb morter tipus granulite a la resta de l’edifici. La planta entresòl segueix la línia de façana 
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marcada per la planta baixa, i la planta àtic s’enretira uns metres. Les sis plantes tipus tenen 

una tribuna central i un balcó a cada lateral d’aquesta. Les baranes dels balcons i la porta 

d’accés a l’edifici són metàl·liques. La coronació de la tribuna, que fa de barana a la plana 

àtic, es de peces ceràmiques. Les fusteries originals són de fusta, i les que han estat 

substituïdes són d’alumini.  

Els treballs a realitzar en aquest projecte de rehabilitació eren els següents: 

- Cosit d’esquerdes existents als paraments verticals mitjançant grapes d’acer 

inoxidable.  

- Sanejament i reparació de cantells de forjats als balcons: tractament d’armadures 

oxidades i, on faci falta, replè de cavitats amb maó ceràmic. Posteriorment, 

reconstrucció de la vora amb morter reparador. 

- Als balcons, formació de pendents per a la correcta evacuació d’aigües pluvials, 

impermeabilització amb pintura de poliuretà i col·locació de nou paviment amb peces 

ceràmiques similars a les existents. 

- A les parets dels balcons, formació de minvell amb peces ceràmiques. 

- Subministrament i col·locació de noves peces ceràmiques a la coronació de la 

tribuna central. 

- Neteja, sanejament i hidrofugat dels ampits de finestra existents, fets de pedra 

artificial.  

- Extracció d’arrebossat i posterior aplicació de morter per a nou arrebossat, 

aconseguint un acabat similar a l’existent, a les plantes entresòl, sis plantes tipus i 

planta àtic. 

- Extracció de l’aplacat de pedra existent a la planta baixa i posterior subministrament i 

col·locació d’aplacat nou. 

- Als trams de barana oxidats que puguin seguir utilitzant-se, sanejament i repintat. 

- Als trams de barana amb pèrdua de secció, subministrament i col·locació de nous 

trams de barana metàl·lica igual a l’existent.  

- Repàs, sanejament i nova vorada de les juntes del paviment ceràmic existent a la 

terrassa de la planta àtic. 

- Hidrofugació de paraments verticals a la totalitat de la façana. 

- Neteja mitjançant medis manuals de la cara exterior de les persianes existents a les 

obertures. 

Per a realitzar aquest projecte es va llogar una bastida tubular. Això és degut a les 

dimensions de la façana i a la tipologia d’intervencions a realitzar. Utilitzar tècniques de 
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Imatge 10. Vista en alçat de l’edifici. 

(Font: https://maps.google.es/) 

Documentació gràfica pròpia 9. 
(Plànol complert adjunt a l’Annex 7) 
 

posicionament amb cordes hagués implicat un augment de la duració de l’obra i també una 

major dificultat d’execució dels treballs. 

Aquests treballs són representats a la documentació gràfica mitjançant grafismes que 

indiquen la ubicació i la tipologia de cada lesió a la façana.  
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Imatge 11. Ubicació de l’edifici al carrer de Joan Maragall. 

(Font: https://maps.google.es/) 

Intervenció de façana al carrer de Joan Maragall 

Aquest projecte es realitzava per a l’empresa BCR Habitat. Es tracta d’un edifici plurifamiliar, 

situat al número 2 del carrer de Joan Maragall, a Cornellà de Llobregat. 

L’edifici, construït l’any 1970, consta de planta soterrani, planta baixa, planta entresòl, sis 

plantes tipus, i planta àtic. A les plantes soterrani, baixa i entresòl s’hi ubiquen locals 

comercials i oficines, i la resta de plantes són destinades a habitatges. Les sis plantes 

sobresurten amb voladissos del pla de façana iniciat a les plantes baixa i entresòl, i la planta 

àtic s’enretira uns metres, deixant un gran espai de terrassa als habitatges superiors. La 

coberta és inclinada de teula àrab. 

Les diferents façanes on es realitzava la intervenció eren revestides amb aplacat de pedra 

natural. L’empresa BCR Habitat sol·licitava treballs verticals amb tècniques de 

posicionament amb cordes i els equips necessaris per a realitzar un reforç de l’aplacat de 

pedra natural de la façana de l’edifici. El reforç era realitzat mitjançant la col·locació de dos 

ancoratges mecànics M10 d’acer inoxidable per peça d’aplacat. 

La documentació gràfica per a aquest projecte, adjunta a l’Annex 8, és un clar exemple de la 

dedicació a l’hora de redactar els pressupostos: per a indicar els treballs, vaig grafiar la 

façana sencera i, posteriorment, vaig assenyalar les zones d’actuació, que en aquest cas 

eren les zones de la façana on no hi ha obertures. D’aquesta manera, es mostra al client 

que s’ha estudiat el projecte amb detall, i amb el redactat de les partides d’obra al 

pressupost i l’explicació visual, no hi ha cap dubte entre l’empresa i el client dels treballs a 

realitzar.  



Pràcticum a l’empresa ACCÉS VERTICAL S.L. 
Cristina Delmàs Ramos 

 

 

47 

 

  

Fotografies 16 i 17. 
Vista en alçat de l’edifici. 
(Font: Documentació 
facilitada pel client) 
 
Documentació gràfica 
pròpia 10. 
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Imatge 12. Ubicació de l’oficina de Correu al carrer Gran de Gràcia. 

(Font: https://maps.google.es/) 

Neteja de façana a l’edifici de Correus del carrer Gran de Gràcia 

Aquest projecte es realitzava per a l’empresa Moncobra S.A. Es tracta d’una de les oficines 

de Correus de Barcelona, situada al número 118 del carrer Gran de Gràcia.  

L’edifici en qüestió va ser construït l’any 1965, i consta de dues plantes soterrani, planta 

baixa, planta entresòl, quatre plantes tipus i planta àtic.  

Els treballs a realitzar eren la neteja de finestres de les façanes principal i posterior. Al 

tractar-se d’un edifici d’antiguitat considerable, va ser projectat sense tenir en compte el 

manteniment de les façanes. Durant la visita d’obra, es van estar valorant els diferents 

accessos a façana i sistemes per realitzar treballs verticals. La decisió final va ser realitzar 

els treballs mitjançant tècniques de posicionament amb cordes: la planta àtic compta amb 

dues grans terrasses, una a cada façana, a les quals s’hi poden instal·lar punts d’ancoratge 

on fixar-hi la instal·lació per als treballs verticals, amb els equips de treball i de seguretat 

necessaris. 

Un cop valorada la dificultat d’accés i la instal·lació a realitzar, i amb els amidaments de la 

façana, es poden calcular les unitats d’obra necessàries per a realitzar els treballs i redactar-

se el pressupost. 

Per a realitzar aquesta tipologia de treballs, sempre s’ha de delimitar la zona inferior a la 

façana, en aquest cas la vorera de vianants del carrer Gran de Gràcia, mitjançant una tanca 

provisional per a evitar qualsevol tipus de dany a tercers. 

A la documentació gràfica es mostraven les façanes on s’havia de realitzar la neteja amb els 

amidaments necessaris. El plànol complert d’aquest projecte s’adjunta a l’Annex 9. 
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Documentació gràfica pròpia 11. 
(Plànol complert adjunt a l’Annex 9) 
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Imatge 13. Ubicació de l’hotel Vincci Bit al carrer de Josep Pla. 

(Font: https://maps.google.es/) 

Neteja de façana a l’hotel Vincci Bit 

Aquest projecte es realitzava per a l’empresa Lunet S.L. Es tracta de l’hotel Vincci Bit, situat 

al número 69 del carrer de Josep Pla, a Barcelona. 

L’hotel va ser acabat de construir l’any 2012. Consta de varies plantes soterrani, planta 

baixa, set plantes amb habitacions i planta àtic. 

L’hotel consta de 177 habitacions. Les plantes soterrani són utilitzades com a aparcament, a 

la planta baixa s’hi ubica la recepció i altres serveis bàsics de l’hotel, i la planta es troba 

dividida en dos zones: per una banda, la zona amb les diferents instal·lacions de l’hotel, i per 

una altra banda una coberta transitable que serveix de terrassa amb bar i piscina. 

Els treballs a realitzar eren la neteja de les finestres a tres de les façanes de l’edifici. 

Al tractar-se d’un edifici de construcció recent, i a diferencia de l’edifici de la intervenció 

anterior, al carrer Gran de Gràcia, va ser projectat amb previsió de realitzar manteniments a 

les façanes i coberta. L’edifici està preparat amb diferents punts d’ancoratge des dels quals 

preparar la instal·lació per a realitzar treballs verticals. Aquests punts es troben instal·lats a 

la coberta de l’edifici. 

En aquest cas, l’empresa Lunet S.L. sol·licitava una oferta de neteja de façanes per realitzar 

periòdicament a l’hotel. Tenint en compte això, les dimensions de l’edifici i la instal·lació de 

punts d’ancoratge ja preparada a l’edifici, es va realitzar la documentació gràfica i es va 

redactar el pressupost. 
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Documentació gràfica pròpia 12. 

(Plànol complert adjunt a l’Annex 10) 
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Imatge 14. Ubicació del Centre Comercial Arenas a la Gran Via de Les Corts Catalanes. 
(Font: https://maps.google.es/) 

3.4.3. Plànols d’instal·lació de sistemes de seguretat 

La documentació gràfica per a instal·lació de sistemes de seguretat pot ser molt diversa: 

instal·lació de punts d’ancoratge amb dispositius retràctils per a realitzar revisions i 

manteniments, instal·lació de baranes i línies de vida a l’interior d’edificis industrials i edificis 

especials, instal·lació de carrils de treball, solucions per accedir a llocs de difícil accés, o 

instal·lació de passarel·les de pas, entre molts altres. En la majoria de casos són plànols 

bastant senzills, que serveixen per expressar al client la idea de la solució que es vol 

proposar. 

Alguns dels treballs que he realitzat com a documentació gràfica per instal·lació de sistemes 

de seguretat han estat els següents: 

- Instal·lació de sistemes de seguretat al Centre Comercial Arenas de Barcelona 

- Instal·lació de línia de vida a depuradora de Vilafranca del Penedès 

Instal·lació de sistemes de seguretat al Centre Comercial Arenas de Barcelona 

Aquest treball consisteix en la instal·lació de diferents sistemes de seguretat i elements per 

prevenir els riscos en altura a dues zones del Centre Comercial Arenas de Barcelona, situat 

al costat de la Plaça d’Espanya, al número 373-385 de la Gran Via de Les Corts Catalanes. 

La primera zona a intervenir és la coberta d’un dels dos edificis annexos a l’antiga plaça de 

toros. A la coberta d’aquests dos edificis s’hi situen diferents elements d’instal·lacions del 

centre comercial. Els treballs a realitzar en aquesta zona són els següents: 
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Documentació gràfica pròpia 13. 
 

- Col·locació d’una passarel·la de pas d’aproximadament 25 metres lineals, per a 

moure’s per la coberta i poder realitzar el manteniment necessari. Ja existeix una 

passarel·la que creua gairebé tota la coberta longitudinalment, però no permet 

l’accés a tota la zona on s’ubiquen ventiladors i altres elements a revisar i mantenir. 

Es va decidir col·locar una passarel·la de reixa metàl·lica electrosoldada. 

- Col·locació de barana a passarel·les nova i existent, per evitar risc de caiguda, del 

fabricant Somain Securite. 

- Col·locació de suport de braç mòbil, del fabricant Ikar, per a utilitzar juntament amb 

dispositiu retràctil, per facilitar la realització de revisions i manteniments. El suport 

s’havia de col·locar contraplacat mitjançant soldadura mecànica a les bigues IPN 

transversals de la coberta, separades entre elles 2,50 metres. 



Pràcticum a l’empresa ACCÉS VERTICAL S.L. 
Cristina Delmàs Ramos 

 

 

54 
 

Documentació gràfica pròpia 14. 

La segona zona a intervenir és l’interior de l’antiga plaça de toros de las Arenas. Es tracta 

d’instal·lar un carril de treball a tot el perímetre de l’edifici, per la part interior. El disseny 

circular de l’edifici fa que s’hagin d’escollir uns carrils de longitud determinada per adaptar-se 

al màxim a la curvatura del parament vertical, els quals aniran ancorats a paret mitjançant 

soldadura mecànica. 

Es va redactar l’oferta valorant la col·locació de 225 carrils de 120 centímetres de longitud, 

amb un punt d’ancoratge per carril. 

 

Els plànols complerts generats per a aquest projecte es troben adjunts a l’Annex 13.  
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Imatge 15. Ubicació de la depuradora a les afores de Vilafranca del Penedès. 

(Font: https://maps.google.es/) 

Documentació gràfica pròpia 15. 

Instal·lació de línia de vida a depuradora de Vilafranca del Penedès 

En aquest projecte es descriu la instal·lació d’una línia de vida a la depuradora de Vilafranca 

del Penedès, situada al kilòmetre 1208,5 de la carretera N-340. 

La necessitat d’aquest sistema de seguretat era deguda a les feines de manteniment que es 

realitzen a la planta depuradora, i el risc de caiguda que aquestes comporten. 

S’havia d’instal·lar una línia de vida horitzontal overhead en un dels embassaments d’aigua 

de la depuradora. Aquest tipologia de línia de vida és la que sol instal·lar-se a sostres, tot i 

que en aquest cas es tractava d’una línia de vida a l’aire lliure. L’embassament d’aigua és 

dividit en dues parts per una passarel·la de pas, la qual serveix perquè el personal pugui 

moure’s per la instal·lació i, a la vegada, per fer de suport de la maquinària mòbil que es 

mou longitudinalment per l’embassament. Per aquesta raó, la línia de vida havia d’instal·lar-

se a una altura aproximada de 2 metres, per permetre el pas de maquinaria i de personal 

per sota d’aquesta.  
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Documentació gràfica pròpia 16. 

Per instal·lar la línia de vida, s’havien de fixar 3 postes metàl·lics al paviment existent al 

voltant i al mig de l’embassament, mitjançant una pletina metàl·lica fixada al formigó. A 

l’extrem superior d’aquests postes s’hi troba el punt d’ancoratge on aniria fixada la línia de 

vida, obtenint així una línia de vida horitzontal de 19 metres lineals amb 3 punts d’ancoratge. 

Per a utilitzar-la, és necessari un dispositiu retràctil. 

La documentació gràfica per a aquest projecte, adjunta a l’Annex 14, havia de mostrar la 

zona on s’instal·laria la línia de vida i la ubicació exacta dels postes. Per a facilitar la 

comprensió de la proposta d’instal·lació, es va generar un plànol amb l’alçat de la zona 

d’actuació i un detall bàsic dels postes a col·locar. 
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3.5. Pressupostos 

Durant la meva estada a Accés Vertical S.L. he realitzat diferents tipologies de 

pressupostos: 

- Petites intervencions i reparacions 

- Rehabilitacions 

- Instal·lació de sistemes de seguretat 

Tots els pressupostos a l’empresa són redactats amb el programa informàtic Sage. Aquest 

programa permet introduir i guardar clients i partides, de manera que facilita molt el treball a 

l’hora de redactar un pressupost, ja sigui per un client ja conegut, com per pressupostar 

treballs que es realitzen habitualment a l’empresa. El programa també permet organitzar les 

transaccions amb els proveïdors. 

Un cop feta la visita amb el client (si ha sigut possible i necessari), s’estudien els treballs a 

realitzar i el que aquests implicaran: cost de la mà d’obra, cost dels materials, duració i 

dificultat dels treballs, etcètera. A partir de l’estudi de l’oferta i la valoració de costos, 

s’elabora el pressupost, al qual hi ha d’aparèixer la següent informació: 

- Número de pressupost, el qual permet que cada un dels pressupostos tingui el seu 

codi i sigui fàcilment localitzable entre els arxius de l’empresa. 

- Data del dia en el que es finalitza el pressupost. 

- Dades de la pròpia empresa i dades del client. La informació descrita és el nom i 

direcció de l’empresa, i telèfon i correu electrònic per contactar-hi. També  apareix el 

nom del tècnic d’Accés Vertical S.L. encarregat de la oferta en qüestió, i el nom del 

contacte (ja sigui client particular o empresa) a qui se li enviarà el pressupost. 

- Llistat de partides a realitzar per a executar els treballs i descripció d’aquestes. 

- Conceptes de cadascuna de les partides: quantitat, preu unitari i preu total. 

- Qualsevol observació a tenir en compte a l’hora de realitzar els treballs un cop 

acceptat el pressupost. 

- Import total del pressupost. 

- Horari de treball i condicions de pagament. 

Un cop redactat el pressupost s’hi adjunta la portada en la qual es mostren les següents 

dades: número de pressupost, nom i contacte del client, tipologia de projecte, ubicació de 

l’obra, nom i contacte del tècnic d’Accés Vertical S.L. encarregat del pressupost. 

Al pressupost també s’hi adjunta la documentació gràfica corresponent (fotografies i/o 

plànols), i acreditacions de l’empresa: altres obres similars en les que s’ha treballat, la 
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Imatge 16. Ubicació de l’edifici al carrer de Brutau. 

(Font: https://maps.google.es/) 

Fotografies 18 i 19. Vista de la derivació del conducte de ventilació des de l’exterior i l’interior de 

l’habitatge afectat. (Font pròpia) 

credencial d’ANETVA (Associació Nacional d'Empreses de Treballs Verticals), el certificat 

d’AENOR (Associació Espanyola de Normalització i Certificació), i el certificat del pacte 

mundial de les Nacions Unides. 

Alguns dels pressupostos en els quals he intervingut han estat els següents: 

- Reparació de conducte de ventilació al carrer de Brutau 

- Rehabilitació de cantells de forjat al carrer dels Agudells 

Reparació de conducte de ventilació al carrer de Brutau 

Aquest pressupost es realitzava per a la comunitat de propietaris de l’edifici situat al número 

35-37 del carrer de Brutau, a Sabadell. 

La comunitat de propietaris va contactar amb Accés Vertical S.L. per a reparar un conducte 

de ventilació. El conducte era situat al pati interior de l’edifici, de manera que la millor forma 

d’accedir-hi i treballar era mitjançant treballs verticals.  
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Fotografia 20. Vista del conducte de 
ventilació i del pati interior des de la 
coberta. (Font pròpia) 

La problemàtica amb el conducte de ventilació era que 

s’hi filtrava aigua, la qual acabava entrant a l’habitatge 

afectat, a la quarta planta, a través de l’armari de la 

caldera, a la cuina. 

És va concertar una visita amb el client, en la qual 

s’esperava trobar la raó del problema i també observar 

l’edifici per conèixer els accessos al pati interior i al 

conducte de ventilació. 

Durant la visita va veure’s que el problema de 

filtracions d’aigua al conducte de ventilació era causat 

per la derivació individual de l’habitatge afectat, ja que 

cap altra habitatge de l’edifici tenia filtracions d’aigua a 

través de la instal·lació de ventilació, i l’extrem superior 

del conducte general de ventilació estava correctament 

protegit per evitar l’entrada d’aigua de pluja.  

L’entrada d’aigua podia ser causada per dues raons. 

La primera era que el segellat de la derivació individual 

amb el conducte general estigués mal efectuada o en mal estat. La segona raó era que el 

tub de derivació s’hagués foradat o trencat per alguna zona. Per tant, hi havia dues 

possibles solucions: substituir tot el tub de la derivació individual per un altre nou, o refer i 

millorar el segellat entre derivació i conducte general. 

El redactat del pressupost constava, bàsicament, de dues partides: 

- Preparació del sistema d’accés. Tots els treballs es realitzarien mitjançant tècniques 

d’accés i posicionament amb cordes, seguint la normativa vigent. 

- Reparació del conducte de ventilació. Per començar, s’havia de comprovar l’estat de 

la derivació del conducte de ventilació al primer habitatge de la quarta planta. Es 

proposava un segellat de les juntes que uneixen la derivació amb el conducte 

general de ventilació i amb l’entrada a la habitatge, mitjançant massilla elàstica de 

poliuretà, monocomponent, de baix mòdul i de polimerització accelerada, del 

fabricant Sika. En cas de no ser suficient amb el segellat, es proposava substituir la 

derivació existent. 

El pressupost, adjunt a l’Annex 16, finalitzava amb les notes, l’horari de treball i les 

condicions de pagament. 
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Imatge 17. Ubicació de l’edifici al carrer dels Agudells. 
(Font: https://maps.google.es/) 

Fotografia 21. Vista del pati interior des de 
la planta baixa de l’edifici. (Font pròpia) 

Rehabilitació de cantells de forjat al carrer dels Agudells 

Aquest pressupost es realitzava per a la comunitat de propietaris de l’edifici situat al número 

85 del carrer dels Agudells, a Barcelona.  

La comunitat de propietaris va contactar amb Accés Vertical S.L. per a rehabilitar els cantells 

de forjat dels balcons del pati interior. De la mateixa manera que en el pressupost anterior, la 

millor forma d’accedir a la zona de treball i realitzar els treballs era mitjançant treballs 

verticals. 

Es va concertar una visita amb el client per a 

valorar el sistema d’accés al pati interior i la 

situació dels cantells de forjat, per així poder 

valorar la dificultat dels treballs i de la preparació 

del sistema d’accés. 

El redactat del pressupost constava de les 

següents partides: 

- Preparació del sistema d’accés. Tots els 

treballs es realitzarien mitjançant tècniques 

d’accés i posicionament amb cordes, 

seguint la normativa vigent. 

- Repicat i sanejament de les zones dels 

cantells de forjat on s’observin 

despreniments o fissures del revestiment.  

- Raspallat energètic mitjançant raspall de 

pues metàl·liques per a eliminar l’òxid 
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Fotografies 22 i 23. Cantells de forjat a rehabilitar. 

(Font pròpia) 

existent als elements metàl·lics.  

- Passivat de l’armadura mitjançant l’aplicació de morter de base ciment anticorrosiu 

per a armadures, del fabricant Mapei.  

- Reconstrucció de les zones sanejades mitjançant morter de restauració sense 

retracció, també del fabricant Mapei, intercalat amb malles de poliamida per a evitar 

possibles fissures. Reproducció de perfils i arestes existents. 

- Aplicació de dues capes de pintura per a exteriors, del fabricant Ralpe. Primera capa 

de gran resistència a la intempèrie i a la formació de floridures i algues, i segona 

capa per a obtenir el color desitjat.  

Al pressupost, adjunt a l’Annex 17, s’especificava que la necessitat d’una segona visita per 

verificar l’accés a la zona de treball. També s’hi acordava l’horari de treball i les condicions 

de pagament. 
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Imatge 18. Ubicació de l’edifici al carrer Número 60. 

(Font: https://maps.google.es/) 

3.6. Plans de seguretat i planificació d’obres 

Aquest grup de tasques engloba els plans de seguretat realitzats i la planificació d’obres. 

Aquestes tasques han sigut poques, com es pot veure al gràfic de les tipologies de treballs 

realitzats a Accés Vertical S.L. 

Avaluació de riscos laborals i mesures preventives per a Moncobra S.A. 

En referència als plans de seguretat, em basaré en l’avaluació de riscos laborals i mesures 

preventives realitzada per a un projecte per a l’empresa Moncobra S.A. Es tractava d’un 

projecte de reubicació d’una escala d’accés a l’edifici BP del número 19 del carrer Número 

60 de la Zona Franca, a Barcelona. 

El pla de seguretat es troba adjunt a l’Annex 19 i es compon dels següents punts: 

1. Objecte de l’informe 

Aquest primer punt serveix, bàsicament, per presentar l’informe. 

 

2. Compliment de la Llei 31/1995 i del RD 1627/1997 

S’explica que per al redactat del pla s’han seguit els principis d’acció preventiva 

establerts a l’article 15 de la Llei 31/1995 i les disposicions mínimes de seguretat i 

salut en les obres de construcció establertes al Reial Decret 1627/1997. 

 

3. Descripció de l’obra 

Es descriuen, breument, els treballs a realitzar (reubicació de l’escala existent en una 

nova zona d’accés) i la ubicació de l’obra (número 19 del carrer Número 60 de la 

Zona Franca). 
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4. Procediments en treballs d’altura 

Es descriuen les especificacions del procediment de treball a seguir per als treballs 

d’altura: posicionament de les cordes, funció de cada una d’elles, accés al lloc de 

treball mitjançant cordes, canvis de direcció, pas d’obstacles, procediment a seguir 

en cas d’imprevist. 

Es descriuen els equips de protecció individual necessaris per a realitzar treballs 

d’altura, juntament amb la seva descripció i la normativa aplicable en cada cas: 

cascos, arnés, guants, cordes, mosquetons, anticaigudes, elements d’ascens i 

descens, politges, cintes d’ancoratge, i bossa per dur materials i eines.  

 

5. Metodologia d’avaluació 

Per a realitzar l’avaluació de riscos, s’utilitza la Taula 8. 

  Conseqüències 

  Lleu Perjudicial Greu 

Probabilitat 

Baixa Trivial Tolerable Moderat 

Moderada Tolerable Moderat Important 

Alta Moderat Important Intolerable 

Taula 8. Valoració de riscos laborals. 

 

6. Identificació i avaluació dels riscos 

Es descriuen cadascun dels riscos possibles, i es relacionen en una taula per a cada 

un dels treballs a realitzar. En aquest cas, l’únic treball era reubicar una escala 

d’accés existent, i s’obtenia el següent: 

 

Risc: Caiguda de persones a diferent nivell 

Probabilitat: Moderada 

Conseqüència: Greu 

Nivell de risc: Important 

Nivell de risc després de 

prendre mesures correctores: 
Tolerable 

 

Risc: Caiguda d’objectes en manipulació 

Probabilitat: Moderada 

Conseqüència: Greu 

Nivell de risc: Important 

Nivell de risc després de 

prendre mesures correctores: 
Tolerable 
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Imatge 19. Ubicació de la Sagrada Família. 

(Font: https://maps.google.es/) 

Un cop identificats els riscos, es descriuen els equips de protecció individual i 

col·lectiva necessaris per a cada un dels treballs a realitzar i les mesures preventives 

a seguir. 

 

7. Coordinació d’emergències 

Es descriuen el procediment a seguir davant d’emergències i els principis bàsics de 

seguretat: protegir, alertar i socórrer.  

 

8. Procediment d’avaluació urgent 

Es descriuen els passos a seguir per a evacuar d’urgència una persona accidentada 

durant la realització de treballs verticals, és a dir, mentre es fan servir tècniques de 

posicionament amb cordes. 

Es descriuen l’hospital i el centre assistencial més propers a la ubicació de l’obra. 

 

9. Relació de normes i reglaments aplicables 

A l’últim apartat del pla de seguretat s’enumeren les normes i reglaments aplicables 

per als treballs d’edificació i la normativa específica de treballs verticals. 

 

Planificació d’obres a la Torre Bartomeu de la Sagrada Família 

En referència a la planificació d’obres, em basaré en el tancament d’obertures mitjançant la 

col·locació de reixes a la Torre Bartomeu de la Basílica de la Sagrada Família. 
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Per a la planificació de l’obra el primer que es va fer va ser dividir la torre en sis fases, cada 

una de les quals comprenia diversos trams de la pròpia torre. Es va planificar l’obra per fer 

primer les tres fases inferiors i, posteriorment, les tres fases superiors.  

A continuació, es senyalaven les reixes a col·locar al plànol de cada una de les fases. Cada 

reixa tenia el seu propi codi, de manera que era fàcil identificar-les i diferenciar-les de les 

altres. 

Per últim, es van valorar les unitats d’obra necessàries per a realitzar els treballs. Es va 

planificar l’obra comptant amb la col·locació de quatre reixes per dia, degut a la dificultat 

d’accés a la zona de treball, a la dedicació i delicadesa amb la que s’haurien de dur a terme 

els treballs, i a les dimensions de les reixes. 

A part de la Torre Bartomeu, també es va planificar la col·locació de reixes a la Torre Tomàs 

i Torre Felip. A l’Annex 20 s’adjunta la documentació gràfica generada per explicar la 

planificació d’aquesta primera torre. 
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3.7. Actualització de memòries i altres 

En referència a l’actualització d’arxius, la tasca principal era modificar certa informació de les 

memòries ja realitzades: ja fos perquè s’havien d’actualitzar les dades o bé perquè hi havia 

alguns errors.  

Aquestes modificacions podien haver de realitzar-se a diferents arxius: documentació 

gràfica, redactat de les memòries, i/o llistats d’equips de protecció individual utilitzats o 

sistemes de seguretat instal·lats. 

Un exemple d’actualització de memòries que vaig realitzar durant la meva estada a Accés 

Vertical S.L. és la realització de documentació gràfica per a Mercats de Barcelona: havia de 

grafiar les cobertes de diferents mercats de Barcelona i situar-hi els sistemes de seguretat 

instal·lats. Alguns d’aquests sistemes s’havien modificat, canviant elements de lloc i 

eliminant aquells que fossin obsolets, de manera que la documentació gràfica existent no es 

corresponia amb la situació actual de les instal·lacions. 

Els plànols de coberta realitzats per a les memòries de Mercats de Barcelona són adjunts a 

l’Annex 21. 
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3.8. Contacte amb clients i industrials 

Dins d’aquest grup de tasques em refereixo al contacte directe amb personal extern a Accés 

Vertical S.L., ja es tracti de clients, proveïdors o industrials, mitjançant visites concertades 

prèviament o tràmits realitzats per correu o telèfon. 

En referència als tràmits per correu o telèfon, les meves funcions han sigut les següents: per 

una banda, contactar amb clients de l’empresa per concertar visites, resoldre dubtes sobre 

algun projecte que s’estava estudiant, i enviar les ofertes ja redactades. Per una altra banda, 

contactar amb industrials per demanar pressupostos d’instal·lacions de sistemes de 

seguretat, i demanar informació sobre elements i materials, entre d’altres. 

En referència a les visites, la gran part d’aquestes les realitzava com a companya del meu 

tutor a l’empresa, Omar León. 

A continuació, adjunto fotografies fetes durant algunes de les visites realitzades durant el 

període de pràctiques. Totes les fotografies són pròpies. 

- Carrer de l’Agregació, a Barcelona. Treballs de desamiantat. 

- Carrer de Sant Cugat, a Barcelona. Rehabilitació de coberta. 

- Carrer del Teide, a Barcelona. Rehabilitació de patis interiors. 

- Sagrada Família. Manteniment i tancament d’obertures. 
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Carrer de l’Agregació, a Barcelona. Treballs de desamiantat. 

12 de novembre de 2015 
 

19 de novembre de 2015 

 

11 de desembre de 2015 

 

16 de desembre de 2015 
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Carrer de Sant Cugat, a Barcelona. Rehabilitació de coberta. 

 

Carrer del Teide, a Barcelona. Rehabilitació de patis interiors. 

  

20 de gener de 2016 

 

22 de febrer de 2016 
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Sagrada Família. Manteniment i tancament d’obertures. 
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4. CONCLUSIONS 

 

4.1. Conclusions finals 

Per començar, he de dir que em sento molt satisfeta amb l’elecció de treball final de grau en 

modalitat Pràcticum. Valoro aquesta experiència d’una manera molt positiva, ja que m’ha 

permès incorporar-me a l’equip de treball d’una empresa des de la posició d’alumna, per 

seguir aprenent i posar en pràctica els meus coneixements, abans d’endinsar-me totalment 

en el món laboral. 

Em reafirmo en la meva opinió de que és necessari realitzar pràctiques durant la carrera o 

just abans de finalitzar-la, com ha sigut el meu cas. Et permet veure la professió que em triat 

des d’un punt de vista molt diferent al que ens proporciona la universitat, i et permet tenir 

una visió real del sector i de la seva situació actual.  

En referència a les expectatives que tenia abans de començar el període de pràctiques, 

considero que he assolit en gran mesura els objectius que em plantejava: 

He pogut aplicar gran quantitat dels coneixements adquirits durant el grau, millorant-los i 

ampliant-los. Degut als projectes realitzats per l’empresa durant aquests sis mesos, no he 

pogut conèixer tants projectes de rehabilitació com m’esperava, tot i que aquells en els que 

he participat m’han fet veure la realitat d’una manera diferent a la que m’esperava per la 

meva experiència a la universitat, de manera que valoro aquest imprevist de manera 

positiva. Això també m’ha permès adquirir coneixements d’altres sectors relacionats amb 

l’edificació que em semblaven interessants però no coneixia, com són els treballs verticals i 

els sistemes de seguretat en altura. 

A part d’això, l’estada a Accés Vertical S.L. m’ha servit per entendre el funcionament d’una 

empresa des de l’interior: conèixer les metodologies a seguir a l’hora de realitzar els 

projectes, conèixer el funcionament intern de l’empresa i la relació entre els seus diferents 

departaments, i conèixer com és el tracte amb clients i proveïdors. L’estada a l’empresa 

també m’ha servit per adonar-me de que realment em sento còmoda en aquest sector, tot i 

ser una professió que requereix esforç, responsabilitat i aprenentatge constant. 

En definitiva, la realització de Pràcticum és una experiència que recomano a qualsevol 

estudiant del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació. 

Per finalitzar, m’agradaria agrair a tot l’equip d’Accés Vertical S.L. el temps dedicat en 

formar-me i resoldre qualsevol dels meus dubtes, i per la comoditat i confiança que he sentit 

treballant amb ells des del primer moment. Especial agraïments a: Elio Parra, Ferran Parra, 

Marc Parra, Omar León, Ignasi Juan, Esther Escrig i Àlex Pujol. 

També agrair al professorat del DAC de Rehabilitació la oportunitat de realitzar pràctiques, 

posant en contacte l’empresa i l’alumne, i en especial a Verónica Royano per la direcció 

d’aquest treball; els seus consells i correccions m’han ajudat en gran mesura en la seva 

realització. 

Per últim però no menys important, agraïments a la meva família i amics per haver-me 

recolzat durant el període de pràctiques i l’elaboració del treball. 



ALUMNE: Cristina Delmàs Ramos

TUTOR ASSIGNAT EMPRESA: Omar León Sáez

1. PUNTS DE PARTIDA I OBJECTIUS DEL PFG I RELACIÓ AMB L'ACTIVITAT DE L'EMPRESA

L'empresa ACCES VERTICAL SL, pretén coordinar l'alumne amb diferents gestors de projectes de forma que visqui totes

les fases del procés productiu d'una empresa del sector. Això implica, visita amb el possible client, estudi i disseny del

projecte a les nostres oficines i valoració econòmica del mateix, posterior defensa de la proposta amb el client i, en cas

d'adjudicació, seguiment tècnic de l'execució del mateix.

Hem dissenyat un timming aproximat, però dependrà de l'aptitud/actitud de l'alumne per poder avançar més o menys en

aquestes pràctiques.Entenent unes pràctiques de 6 mesos:

– 1-2mes: Coneixement metodologia de treball en el lloc de treball. Tasques de recolzament al Departament tècnic.

– 3-4mes: Recolzament al Departament tècnic i Departament de Producció. Seguiment i treball amb un tècnic de

l'empresa. Aprofundint en l'execució tècnica de projectes en curs o acceptats.

– 5-6mes:  Treball  autònom supervisat  per  un  tècnic  de  l'empresa.  Aprofundint  en  la  valoració  econòmica  de

projectes en estudi o sol·licitats pels clients i seguiment d'obres en curs. 

Confiem que  l'alumne,  tal  com ens  ha  indicat,  pugui  sentir-se  còmode  amb  aquestes  tasques  i  sigui  per  ell  una

experiència  enriquidora  professional  i  personal.  Per  part  nostra,  intentarem  facilitar  al  màxim  la  seva  integració  i

aprenentatge.

2. VALORACIÓ SOBRE ELS OBJECTIUS DEL PFG 

Tal com és va preveure, la Cristina s'ha integrat plenament en el dia a dia de l'empresa. Les tasques que ha realitzat a

l'empresa han estat:

– Visites previes a inici d'obra. Aixecament gràfic  i presa de dades.

– Redacció de Documentació gràfica en projectes presentats.

– Redacció de valoracions econòmiques 

– Gestió de proveïdors. Tracte amb el client

– Aprenentatge de càlcul en rendiments de mà d'obra i material en nous projectes.

– Seguiment d'obres en curs

Transcorreguts els primers mesos de lògica adaptació, en el tram final de les seves pràctiques ha pogut desenvolupar les

tasques assignades pràcticament amb total independència. La valoració tècnica dels coneixements de l'alumne per part

de l'empresa han estat del tot satisfactoris així com la dedicació a la feina i les ganes d'aprendre.

Creiem que l'experiència ha estat un èxit tant per l'empresa com per l'alumne i desitgem un futur professional del més

profitós. Confiem poder trobar-nos en un futur.
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ANNEX 1  

Instal·lació de sistemes de seguretat a Akzo Nobel Coatings S.L. 
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ANNEX 2  

Instal·lació de sistemes de seguretat i altres treballs per a l’empresa JLL 
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ANNEX 3 

Substitució de baixants de fibrociment al carrer Canyameres 
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ANNEX 4 

Intervenció a pati interior al carrer de Vallès i Ribot 
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ANNEX 5 

Instal·lació de sistemes de seguretat per a l’empresa Bilfinger 
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ANNEX 6 

Col·locació de malla de protecció a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
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ANNEX 7 

Rehabilitació de façana al carrer de Sant Antoni Maria Claret 
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ANNEX 8 

Intervenció de façana al carrer de Joan Maragall 
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ANNEX 9 

Neteja de façana a l’edifici de Correus del carrer Gran de Gràcia 
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ANNEX 10 

Neteja de façana a l’hotel Vincci Bit 
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ANNEX 11 

Neteja de façana al col·legi Sant Pau Apòstol de Tarragona 
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ANNEX 12 

Neteja de façana a la parròquia de Maria Auxiliadora 

  





Pràcticum a l’empresa ACCÉS VERTICAL S.L. 
Cristina Delmàs Ramos 

 

 

117 

 

ANNEX 13 

Instal·lació de sistemes de seguretat al Centre Comercial Arenas de Barcelona 
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ANNEX 14 

Instal·lació de línia de vida a depuradora de Vilafranca del Penedès 
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ANNEX 15 

Revisions i reparacions a diferents atraccions de Port Aventura 
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ANNEX 16 

Pressupost de reparació de conducte de ventilació al carrer de Brutau 

  



DATOS PROYECTO

160008

Solicitante Comunidad de propietarios

Proyecto Reparación conducto

Contacto

Teléfono 649 228 589

Correo dolorspujades1741@gmail.com

Dirección Carrer de Brutau, 35-37

Población Sabadell, Barcelona

DATOS ASESOR TÉCNICO

Su asesor

Teléfono 653 526 982

Correo

Presupuesto nº

Sra Dolors Pujades

Omar León

omar.leon@accesvertical.es

mailto:omar.leon@accesvertical.es


miércoles, 13 de enero de 2016

Apreciado cliente, en respuesta a su solicitud, nos complace hacerle entrega de 
nuestro presupuesto comercial.
Tras su detenido estudio, ponemos a su disposición las mejores opciones técnicas y 
económicas ejecutadas por nuestro equipo de profesionales especializados y con la 
garantía de una amplia experiencia en el sector.

Confiamos en haber interpretado correctamente sus necesidades, no obstante, ante 
cualquier consulta al respecto, le rogamos nos la haga llegar con objeto de revisar 
nuestra oferta comercial.

Agradecidos por su confianza, permanecemos a su disposición ante cualquier consulta 
que pueda contribuir a su aprobación.

Reciba un cordial saludo de parte del equipo de Accés Vertical.

Nuestros clientes, nuestra mayor garantía.

Muy cordialmente. 



PRESUPUESTO 160008
FECHA: 12-01-16

TÉCNICO: LEON SAEZ, OMAR

ACCES VERTICAL SL BRUTAU 35-37
CIF/NIF B64037609 CIF/NIF
C/ LLUIS SAGNIER Nº16-18, BAJOS 1ª C/ BRUTAU 35-37
BARCELONA SABADELL
08032 BARCELONA 08203 Barcelona
Tel. 934360162 Fax Tel. 649 228 589 Fax

accesvertical@accesvertical.es DOLORS PUJADES dolorspujades1741@gmail.com

CONCEPTOS
Cantidad Descripción Precio / ud. Total

1,00 TRABAJOS PREVIOS 60,00 60,00

Sistema de Acceso

Los trabajos contratados se realizarán mediante técnicas de acceso y

posicionamiento por cuerdas, (Técnicas de Trabajos Verticales), según normativa

vigente ANETVA. Respetando R.D. 2177/2004 del 12 de Noviembre y la UNE EN 795

(Sistemas de Protección anticaídas).

Nota: Todos los técnicos en obra están debidamente formados y acreditados con

carnet profesional que emite ANETVA (Asociación Nacional de Trabajos

Verticales). Esta  representación no solo abarca el ámbito nacional, sino que

recientemente se ha extendido a nivel europeo. Anetva ha cofundado junto con la

asociación alemana (Fisat), la Noruega (Soft) y el organismo francés (DPMC) el

Comité Europeo de Trabajos Verticales (ECRA).

1,00 738,90 738,90SELLADO DERIVACIÓN CONDUCTO VENTILACIÓN

Comprobación del estado actual de la derivación 4º 1ª del conducto de

ventilación.

Sellado de las juntas que unen la derivación con el conducto general de

ventilación y con la entrada a la vivienda, mediante masilla elástica de

poliuretano, monocomponente, de bajo módulo y de polimerización acelerada, para

el sellado de juntas de dilatación, tipo Sikaflex 11FC+ de la casa Sika o

similar.

En caso de no ser suficiente, se substituirá la derivación existente a fin de

eliminar las filtraciones en el interior de la vivienda.

Notas: el acceso se realizará desde planta cubierta mediante técnicas de

posicionamiento en vertical.

NOTAS:                                                                       

Cualquier trabajo no reflejado en el presupuesto, cualquier causa que impida 

la realización de los trabajos, sin ser imputable a la empresa, será         

facturado por administración a 30 €/h por operario en obra, más materiales.  

Horario de trabajo: 8:00 a 17:30h.                                           

CONDICIONES DE PAGO:                                                         

50% A la firma del presupuesto.                                              

50% A la finalización de los trabajos.                                       

TOTAL Euro 798,90

IVA y Tasas Especiales NO incluidas.

Cualquier trabajo NO especificado y/o en horario no comprendido entre las 8:00h y las 17:00

será valorado y facturado de forma extraordinaria.

FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA

1





 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

Acces Vertical SL
C/ Lluis Sagnier nº16-18, bj. 1ª
08032, Barcelona

Madrid, 18 de Julio de 2013

A través del presente escrito confirmamos que Acces Vertical SL con CIF B64037609 es
entidad firmante del Pacto Mundial desde el 17 de Julio de 2013

Por lo tanto, se reconoce el compromiso de Acces Vertical SL con los 10 Principios del
Pacto Mundial en las áreas de Derechos Humanos, Normas Laborales, Medio Ambiente y
Lucha contra la Corrupción.

Este compromiso deberá ser comunicado a sus grupos de interés y reflejado en el Informe
de Progreso que deben presentar anualmente informando de los progresos realizados en
la implantación de los 10 Principios. 

Este certificado dejará de ser válido si la entidad Acces Vertical SL no cumple con su
compromiso de presentar el Informe de Progreso y es declarada inactiva por el Pacto
Mundial.

Por último, le recordamos que los miembros de la Red Española del Pacto Mundial están a
su disposición para ayudarle y asesorarle como nuevo miembro de la iniciativa.

Un cordial saludo,

D. Antonio Javierre
Secretario General

Red Española del Pacto Mundial
P.P.

www.pactomundial.org
Teléfono: 91 745 24 14
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ANNEX 17 

Pressupost de rehabilitació de cantells de forjat al carrer dels Agudells 

  



DATOS PROYECTO

150973

Solicitante Comunidad de propietarios

Proyecto Rehabilitación de cantos de forjado

Contacto Fernando Martinez

Teléfono 934201049

Correo -

Dirección C/ dels Agudells, 85

Población

DATOS ASESOR TÉCNICO

Su asesor

Teléfono +34 649 876 238

Correo

Presupuesto nº

Barcelona

Elio Parra

parra@accesvertical.es



miércoles, 21 de octubre de 2015

Apreciado cliente, en respuesta a su solicitud, nos complace hacerle entrega de 
nuestro presupuesto comercial.
Tras su detenido estudio, ponemos a su disposición las mejores opciones técnicas y 
económicas ejecutadas por nuestro equipo de profesionales especializados y con la 
garantía de una amplia experiencia en el sector.

Confiamos en haber interpretado correctamente sus necesidades, no obstante, ante 
cualquier consulta al respecto, le rogamos nos la haga llegar con objeto de revisar 
nuestra oferta comercial.

Agradecidos por su confianza, permanecemos a su disposición ante cualquier consulta 
que pueda contribuir a su aprobación.

Reciba un cordial saludo de parte del equipo de Accés Vertical.

Nuestros clientes, nuestra mayor garantía.

Muy cordialmente. 



PRESUPUESTO 150973
FECHA: 19-10-15

TÉNICO: PARRA GONZALEZ, ELIO

ACCES VERTICAL SL DELS AGUDELLS 85
CIF/NIF B64037609 CIF/NIF
C/ LLUIS SAGNIER Nº16-18, BX 1ª C/ DELS AGUDELLS 85
BARCELONA BARCELONA
08032 BARCELONA 08032 Barcelona
Tel. 934360162 Fax 934500427 Tel. 934201049 Fax

accesvertical@accesvertical.es FERNANDO MARTINEZ

CONCEPTOS
Cantidad Descripción Precio / ud. Total

1,00 TRABAJOS PREVIOS Y DE IMPLANTACIÓN

1,00 TRABAJOS PREVIOS 100,00 100,00

Sistema de Acceso

Los trabajos contratados se realizarán mediante técnicas de acceso y

posicionamiento por cuerdas, (Técnicas de Trabajos Verticales), según normativa

vigente ANETVA. Respetando R.D. 2177/2004 del 12 de Noviembre y la UNE EN 795

(Sistemas de Protección anticaídas).

Nota: Todos los técnicos en obra están debidamente formados y acreditados con

carnet profesional que emite ANETVA (Asociación Nacional de Trabajos

Verticales). Esta  representación no solo abarca el ámbito nacional, sino que

recientemente se ha extendido a nivel europeo. Anetva ha cofundado junto con la

asociación alemana (Fisat), la Noruega (Soft) y el organismo francés (DPMC) el

Comité Europeo de Trabajos Verticales (ECRA).

1,00 TRABAJOS A REALIZAR

3,00 RH-CANTOS FORJADO 460,00 1.380,00

Saneo y Recomposición de cantos de forjados.

Reparación de cantos de forjado de balcones,  mediante el repicado y saneado de

las zonas donde se observe el revestimiento fisurado o desprendido del soporte.

Raspado energético mediante cepillo de púas metálicas,  a fin de eliminar el

óxido existente en los elementos metálicos. Pasivado de la armadura mediante

aplicación de morteros cementoso anticorrosivo, biocomponente, para hierros de

la armadura  EN 1504-7 CE tipo Mapefer de la casa Mapei.

Reconstrucción de las zonas saneadas mediante mortero de restauración sin

retracción a base de tixotrópico fibrorreforzados de resistencia media ( 40MPa )

tipo Mapegroiut T40 de la casa Mapei,  intercalando con mallas de poliamida,  a

fin de reforzar y evitar posibles fisuras.  Se reproducirán perfiles y aristas

ya existentes.

3,00 RH-APLICACIÓN 170,00 510,00

Aplicación de pintura para exteriores

1



PRESUPUESTO 150973
FECHA: 19-10-15

TÉNICO: PARRA GONZALEZ, ELIO

ACCES VERTICAL SL DELS AGUDELLS 85
CIF/NIF B64037609 CIF/NIF
C/ LLUIS SAGNIER Nº16-18, BX 1ª C/ DELS AGUDELLS 85
BARCELONA BARCELONA
08032 BARCELONA 08032 Barcelona
Tel. 934360162 Fax 934500427 Tel. 934201049 Fax

accesvertical@accesvertical.es FERNANDO MARTINEZ

CONCEPTOS
Cantidad Descripción Precio / ud. Total

Aplicación de una primera mano de pintura Hidrocalpe de la casa Ralpe o similar,

 compuesto por copolímeros acrílicos additivados con polímeros de polisiloxano

modificado con resinas de silicona, de gran resistencia a la intemperie y al

salitre e incorporando agentes altamente resistentes a la formación de moho y

algas. Por último,  aplicación de una segunda mano de pintura con el mismo

producto para obtener el color deseado.  Color según estudio cromático y textura

lisa.

NOTAS                                                                        

Oferta sujeta a previa visita de obra para verificar el sistema de acceso y  

la zona de actuación.                                                        

Cualquier trabajo no reflejado en el presupuesto, replanteos de obra o       

cualquier causa que impida la realización de los trabajos, sin ser imputable 

a la empresa, será facturado por administración a 35 €/h por operario en     

obra, más materiales.                                                        

Horario de trabajo: 8:00h. a 17:30h.                                         

CONDICIONES DE PAGO                                                          

50% firma y 50% al finalizar                                                 

TOTAL Euro 1.990,00

IVA Y TASAS ESPECIALES NO INCLUIDAS

FORMA DE PAGO 50% FIRMA / 50% AL FINALIZAR
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FUNDACIÓN PREVENT
Av. José Tarradellas, 14 BARCELONA

C. Santa Madrona, 46 BADALONA DRAGADOS · Parque Nuevo del Llobregat

ABANTIA. C. Pujades, 33 BARCELONA Av. M. Caldes de Montbui, 29-31 C. Andrade, 259 BCN Virgen de Montserrat, 288 BCN

Av. General Mitre, 13 BARCELONA

Calle Rubió i Ors, 25 CORNELLÀ 

C. Bailén, 99
BARCELONA

REHABILITACIÓN INTEGRAL
FACHADAS / CUBIERTAS / PATIOS INTERIORES / ESTRUCTURAS
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C. Bruc, 148 BARCELONA Plaza Joanic, 7 BCN

C. Provenza, 378 BCN

Torre control Aeropuerto BCN C. Muntaner, 233 BARCELONA

Travessera de Gracia, 333 BCN MUTUA CYCLOPS C. Copérnico, 58 BCN Virgen de Montserrat, 263 BCNC. Luís Sagnier, 16-18 BCN

TGSS C. Aragón, 273 BARCELONA

Dirección y ejecución de obras.
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Este documento es propiedad de Accés Vertical, S.L. y por 
lo tanto queda prohibida su reproducción total o parcial o la 
entrega a terceros bajo penalidad que prescribe la ley.
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Acces Vertical SL
C/ Lluis Sagnier nº16-18, bj. 1ª
08032, Barcelona

Madrid, 18 de Julio de 2013

A través del presente escrito confirmamos que Acces Vertical SL con CIF B64037609 es
entidad firmante del Pacto Mundial desde el 17 de Julio de 2013

Por lo tanto, se reconoce el compromiso de Acces Vertical SL con los 10 Principios del
Pacto Mundial en las áreas de Derechos Humanos, Normas Laborales, Medio Ambiente y
Lucha contra la Corrupción.

Este compromiso deberá ser comunicado a sus grupos de interés y reflejado en el Informe
de Progreso que deben presentar anualmente informando de los progresos realizados en
la implantación de los 10 Principios. 

Este certificado dejará de ser válido si la entidad Acces Vertical SL no cumple con su
compromiso de presentar el Informe de Progreso y es declarada inactiva por el Pacto
Mundial.

Por último, le recordamos que los miembros de la Red Española del Pacto Mundial están a
su disposición para ayudarle y asesorarle como nuevo miembro de la iniciativa.

Un cordial saludo,

D. Antonio Javierre
Secretario General

Red Española del Pacto Mundial
P.P.

www.pactomundial.org
Teléfono: 91 745 24 14



Pràcticum a l’empresa ACCÉS VERTICAL S.L. 
Cristina Delmàs Ramos 
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ANNEX 18 

Pressupost de rehabilitació de façana al carrer Castellvell 

  



DATOS PROYECTO

150941

Solicitante VOPI4 S.A.

Proyecto Rehabilitación de fachadas

Contacto Raúl Aliseda López

Teléfono 600931983

Correo

Dirección

Población

DATOS ASESOR TÉCNICO

Su asesor

Teléfono +34 649 876 238

Correo

Presupuesto nº

raul.aliseda@vopi4.com

C/ Castellvell

Hospitalet de Llobregat

Elio Parra

parra@accesvertical.es

mailto:raul.aliseda@vopi4.com


viernes, 9 de octubre de 2015

Apreciado cliente, en respuesta a su solicitud, nos complace hacerle entrega de 
nuestro presupuesto comercial.
Tras su detenido estudio, ponemos a su disposición las mejores opciones técnicas y 
económicas ejecutadas por nuestro equipo de profesionales especializados y con la 
garantía de una amplia experiencia en el sector.

Confiamos en haber interpretado correctamente sus necesidades, no obstante, ante 
cualquier consulta al respecto, le rogamos nos la haga llegar con objeto de revisar 
nuestra oferta comercial.

Agradecidos por su confianza, permanecemos a su disposición ante cualquier consulta 
que pueda contribuir a su aprobación.

Reciba un cordial saludo de parte del equipo de Accés Vertical.

Nuestros clientes, nuestra mayor garantía.

Muy cordialmente. 



PRESUPUESTO 150941
FECHA: 09-10-15

TÉNICO: PARRA GONZALEZ, ELIO

ACCES VERTICAL SL VOPI4 S.A.
CIF/NIF B64037609 CIF/NIF
C/ LLUIS SAGNIER Nº16-18, BX 1ª AV. BARCELONA 109, PTA. 4ª, SANT JOAN D'ESPI
BARCELONA BARCELONA
08032 BARCELONA 08970 Barcelona
Tel. 934360162 Fax 934500427 Tel. 600931983 Fax

accesvertical@accesvertical.es RAÚL ALISEDA LÓPEZ raul.aliseda@vopi4.com

CONCEPTOS
Cantidad Descripción Precio / ud. Total

1,00 FACHADA 2. AV. MASNOU

1,00 TRABAJOS PREVIOS 150,00 150,00

Sistema de Acceso

Los trabajos contratados se realizarán mediante técnicas de acceso y

posicionamiento por cuerdas, (Técnicas de Trabajos Verticales), según normativa

vigente ANETVA. Respetando R.D. 2177/2004 del 12 de Noviembre y la UNE EN 795

(Sistemas de Protección anticaídas).

Nota: Todos los técnicos en obra están debidamente formados y acreditados con

carnet profesional que emite ANETVA (Asociación Nacional de Trabajos

Verticales). Esta  representación no solo abarca el ámbito nacional, sino que

recientemente se ha extendido a nivel europeo. Anetva ha cofundado junto con la

asociación alemana (Fisat), la Noruega (Soft) y el organismo francés (DPMC) el

Comité Europeo de Trabajos Verticales (ECRA).

1,00 RH-PROTECCIONES 810,00 810,00

MARQUESINA DE PROTECCIÓN A TERCEROS

Suministro y colocación de andamio protector fijo de constitución tubular en

planta baja según normativa vigente, con una altura de 4,00 ml y con plataformas

de trabajo de más de 2mts de ancho con zócalos, barandillas y demás elementos de

seguridad homologados.

1,00 RH-PROTECCIONES.X 1.585,00 1.585,00

INSTALACIÓ DE MALLAS DE PROTECCIÓN

Se propone la instalación de mallas de protección en toda la zonas de trabajo,

fijadas en las zonas altas a base de cablinas 6mm y tacos mecánicos, a fin de

evitar posibles desprendimientos de runa u/o polvo a la zona de paso.

Composición: Monofilamento de polietileno 100% con tratamiento UV. Luz 1'5x1'5

mm. Densidad 0'833 gms/m2

1,00 RH-RECOMPOSICIÓN 482,00 482,00

Saneo y recomposición del paramento

Saneo de todas las zonas que presenten mala conservación de  los paramentos

verticales, mediante medios manuales tipo "maceta y escarpa" , llegando hasta la

base firme. Carga y retirada de runa a vertedero ubicado en la propia obra.

1



PRESUPUESTO 150941
FECHA: 09-10-15

TÉNICO: PARRA GONZALEZ, ELIO

ACCES VERTICAL SL VOPI4 S.A.
CIF/NIF B64037609 CIF/NIF
C/ LLUIS SAGNIER Nº16-18, BX 1ª AV. BARCELONA 109, PTA. 4ª, SANT JOAN D'ESPI
BARCELONA BARCELONA
08032 BARCELONA 08970 Barcelona
Tel. 934360162 Fax 934500427 Tel. 600931983 Fax

accesvertical@accesvertical.es RAÚL ALISEDA LÓPEZ raul.aliseda@vopi4.com

CONCEPTOS
Cantidad Descripción Precio / ud. Total

Recomposición de los paramentos verticales previamente saneados, mediante

morteros de reparación a base de cemento, resinas sintéticas, humo de sílice y

reforzado con fibras tipo MapeiGrout T40 de la casa Mapei o similar,  en las

zonas de mayor desconche se intercalarán mallas de poliamida a fin de reforzar y

 evitar posibles fisuras.

357,21 RH-HIDROFUGADO PAR 10,00 3.572,10

Hidrofugado de paramentos

Suministro y aplicación de dos capas de un impregnador hidrorrepelente, incoloro

a base de resinas siloxánicas, con altísimas prestaciones EN 1504-2 CE  tipo

Antipluviol S de la casa Mapei.

Esta impide la penetración del agua de lluvia en el interior de la fachada,

evitando que esta se ensucie,  a la vez que permite que transpire el vapor de

agua que se genera en el interior de las viviendas.

Este producto es invisible,  debido a que no forma película,  con lo cual

conserva perfectamente el aspecto original de la fachada.

1,00 FACHADA 4. C/ SEVILLA

1,00 TRABAJOS PREVIOS 150,00 150,00

Sistema de Acceso

Los trabajos contratados se realizarán mediante técnicas de acceso y

posicionamiento por cuerdas, (Técnicas de Trabajos Verticales), según normativa

vigente ANETVA. Respetando R.D. 2177/2004 del 12 de Noviembre y la UNE EN 795

(Sistemas de Protección anticaídas).

Nota: Todos los técnicos en obra están debidamente formados y acreditados con

carnet profesional que emite ANETVA (Asociación Nacional de Trabajos

Verticales). Esta  representación no solo abarca el ámbito nacional, sino que

recientemente se ha extendido a nivel europeo. Anetva ha cofundado junto con la

asociación alemana (Fisat), la Noruega (Soft) y el organismo francés (DPMC) el

Comité Europeo de Trabajos Verticales (ECRA).

1,00 RH-PROTECCIONES 810,00 810,00

MARQUESINA DE PROTECCIÓN A TERCEROS
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PRESUPUESTO 150941
FECHA: 09-10-15

TÉNICO: PARRA GONZALEZ, ELIO

ACCES VERTICAL SL VOPI4 S.A.
CIF/NIF B64037609 CIF/NIF
C/ LLUIS SAGNIER Nº16-18, BX 1ª AV. BARCELONA 109, PTA. 4ª, SANT JOAN D'ESPI
BARCELONA BARCELONA
08032 BARCELONA 08970 Barcelona
Tel. 934360162 Fax 934500427 Tel. 600931983 Fax

accesvertical@accesvertical.es RAÚL ALISEDA LÓPEZ raul.aliseda@vopi4.com

CONCEPTOS
Cantidad Descripción Precio / ud. Total

Suministro y colocación de andamio protector fijo de constitución tubular en

planta baja según normativa vigente, con una altura de 4,00 ml y con plataformas

de trabajo de más de 2mts de ancho con zócalos, barandillas y demás elementos de

seguridad homologados.

1,00 RH-PROTECCIONES.X 1.585,00 1.585,00

INSTALACIÓ DE MALLAS DE PROTECCIÓN

Se propone la instalación de mallas de protección en toda la zonas de trabajo,

fijadas en las zonas altas a base de cablinas 6mm y tacos mecánicos, a fin de

evitar posibles desprendimientos de runa u/o polvo a la zona de paso.

Composición: Monofilamento de polietileno 100% con tratamiento UV. Luz 1'5x1'5

mm. Densidad 0'833 gms/m2

1,00 RH-RECOMPOSICIÓN 482,00 482,00

Saneo y recomposición del paramento

Saneo de todas las zonas que presenten mala conservación de  los paramentos

verticales, mediante medios manuales tipo "maceta y escarpa" , llegando hasta la

base firme. Carga y retirada de runa a vertedero ubicado en la propia obra.

Recomposición de los paramentos verticales previamente saneados, mediante

morteros de reparación a base de cemento, resinas sintéticas, humo de sílice y

reforzado con fibras tipo MapeiGrout T40 de la casa Mapei o similar,  en las

zonas de mayor desconche se intercalarán mallas de poliamida a fin de reforzar y

 evitar posibles fisuras.

357,21 RH-HIDROFUGADO PAR 10,00 3.572,10

Hidrofugado de paramentos

Suministro y aplicación de dos capas de un impregnador hidrorrepelente, incoloro

a base de resinas siloxánicas, con altísimas prestaciones EN 1504-2 CE  tipo

Antipluviol S de la casa Mapei.

Esta impide la penetración del agua de lluvia en el interior de la fachada,

evitando que esta se ensucie,  a la vez que permite que transpire el vapor de

agua que se genera en el interior de las viviendas.

Este producto es invisible,  debido a que no forma película,  con lo cual

conserva perfectamente el aspecto original de la fachada.
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PRESUPUESTO 150941
FECHA: 09-10-15

TÉNICO: PARRA GONZALEZ, ELIO

ACCES VERTICAL SL VOPI4 S.A.
CIF/NIF B64037609 CIF/NIF
C/ LLUIS SAGNIER Nº16-18, BX 1ª AV. BARCELONA 109, PTA. 4ª, SANT JOAN D'ESPI
BARCELONA BARCELONA
08032 BARCELONA 08970 Barcelona
Tel. 934360162 Fax 934500427 Tel. 600931983 Fax

accesvertical@accesvertical.es RAÚL ALISEDA LÓPEZ raul.aliseda@vopi4.com

CONCEPTOS
Cantidad Descripción Precio / ud. Total

NOTAS                                                                        

Oferta sujeta a previa visita de obra para verificar el sistema de acceso y  

la zona de actuación.                                                        

Cualquier trabajo no reflejado en el presupuesto, replanteos de obra o       

cualquier causa que impida la realización de los trabajos, sin ser imputable 

a la empresa, será facturado por administración a 35 €/h por operario en     

obra, más materiales.                                                        

Para el saneo y recomposición del paramento se valora una afectación total de

15m2 aproximadamente.                                                        

Horario de trabajo: 8:00h. a 17:30h.                                         

CONDICIONES DE PAGO                                                          

10% firma del presupuesto                                                    

20% inicio de la obra                                                        

70% certificaciones mensuales                                                

TOTAL Euro 13.198,20

IVA Y TASAS ESPECIALES NO INCLUIDAS

FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA
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Acces Vertical SL
C/ Lluis Sagnier nº16-18, bj. 1ª
08032, Barcelona

Madrid, 18 de Julio de 2013

A través del presente escrito confirmamos que Acces Vertical SL con CIF B64037609 es
entidad firmante del Pacto Mundial desde el 17 de Julio de 2013

Por lo tanto, se reconoce el compromiso de Acces Vertical SL con los 10 Principios del
Pacto Mundial en las áreas de Derechos Humanos, Normas Laborales, Medio Ambiente y
Lucha contra la Corrupción.

Este compromiso deberá ser comunicado a sus grupos de interés y reflejado en el Informe
de Progreso que deben presentar anualmente informando de los progresos realizados en
la implantación de los 10 Principios. 

Este certificado dejará de ser válido si la entidad Acces Vertical SL no cumple con su
compromiso de presentar el Informe de Progreso y es declarada inactiva por el Pacto
Mundial.

Por último, le recordamos que los miembros de la Red Española del Pacto Mundial están a
su disposición para ayudarle y asesorarle como nuevo miembro de la iniciativa.

Un cordial saludo,

D. Antonio Javierre
Secretario General

Red Española del Pacto Mundial
P.P.

www.pactomundial.org
Teléfono: 91 745 24 14



Pràcticum a l’empresa ACCÉS VERTICAL S.L. 
Cristina Delmàs Ramos 
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ANNEX 19 

Avaluació de riscos laborals i mesures preventives per a Moncobra S.A.  



   Expediente 15338

   Cliente  MONCOBRA SA

   Ubicación CALLE NÚMERO 60, 19, ZONA FRANCA, 08040 BARCELONA

   Proyecto REUBICACIÓN DE ESCALERA DE ACCESO 

   Fecha 01/12/15

           C- Lluis Sagnier 16-18 08032 Barcelona                                                                                                         

              Tel. 93 436 01 62 Fax. 93 450 04 27 accesvertical@accesvertical.es   www.accesvertical.cat

EVALUACIÓN DE RIESGOS

 LABORABLES Y MEDIDAS

PREVENTIVAS



ÍNDICE

1. OBJETO DEL INFORME

2. CUMPLIMIENTO DE LEY 31/1995, RD 1627/1997

3. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

3.1 Ubicación

3.2 Trabajos a realizar

4. PROCEDIMIENTO EN TRABAJOS EN ALTURA

4.1 Objetivos del procedimiento

4.2 Descripción de EPIS específicos para trabajos en altura

4.3 Especificaciones del proceso de trabajo

4.3.1 Posicionamiento por cuerdas

4.3.2 Acceso al lugar de trabajo

4.3.3 Cambios de dirección

4.3.4 Paso de obstáculos

5. METODOLOGIA DE EVALUACIÓN

5.1 Definición de los niveles de riesgo 

6. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

6.1 Codificación del riesgo

6.2 Trabajos a realizar

7. COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

7.1 Evacuación de emergencias

7.2 Actuación ante un accidente

7.3 Principios básicos d seguridad

8. PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN URGENTE

8.1 Hospitales más cercanos

8.2 Centro asistencial más cercano

9. RELACIÓN DE NORMAS Y REGLAMENTOS APLICABLES

9.1 Normativa para trabajos de edificación

9.2 Normativa específica para trabajos verticales

           C- Lluis Sagnier 16-18 08032 Barcelona                                                                                                         

              Tel. 93 436 01 62 Fax. 93 450 04 27 accesvertical@accesvertical.es   www.accesvertical.cat



1. OBJETO DEL INFORME

El objeto del siguiente informe es evaluar los riesgos laborales derivados de los trabajos en altura para la
reubicación de una escalera de acceso en el edificio BP, situado en el 19 de la Calle Número 60 de la
Zona Franca, en Barcelona. En caso de detección de riesgos elevados, se establecerán las medidas
preventivas para la reducción de los mismos.

2. CUMPLIMIENTO DE LA LEY 31/1995, de 8 de noviembre, Prevención de Riesgos Laborales y
R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre, disposiciones mínimas de s.s. en obras en construcción.  

Para la  elaboración de este informe,  Accés Vertical  S.L. se ha basado en la  Ley 31/1995,  de 8 de
Noviembre, de Prevención de riesgos laborales. Esta ley tiene por objeto promover la seguridad y la salud
de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para
la prevención de riesgos laborales. También se ha basado en el  Real  Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, según el cual se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras en
construcción.

Los principios de acción preventiva establecidos en el artículo 15 de la Ley 31/1995 son los siguientes:

 Evitar riesgos.
 Evaluar los riesgos que no son evitables.
 Combatir los riesgos en su origen.
 Adaptar el trabajo a la persona, en particular a lo que respecta a la concepción de los sitios de
trabajo, elección de equipos y métodos de trabajo y de producción, a efectos de reducir  los trabajos
monótonos y repetitivos y reducir los efectos de los mismos en la salud.
 Tener en cuenta la evolución de la técnica.
 Substituir las situaciones peligrosas por situaciones con poco o ningún peligro.
 Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre la técnica, la organización
del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales
en el trabajo.
 Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
 Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

Accés Vertical S.L. tendrá en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia
de seguridad y salud en el momento de encargar los trabajos. Además, adoptará las medidas necesarias
para  garantizar  que  los  trabajadores  que  hayan  recibido  información  suficiente  y  adecuada  puedan
acceder a las zonas de riesgo específico.

La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones y imprudencias no temerarias
que pudiese cometer el trabajador. Para su aplicación se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que
pudiesen  implicar  determinadas  medidas  preventivas,  que  solo  podrán  llevarse  a  cabo  cuando  la
magnitud de los mismos sea substancialmente inferior a la de los que se pretenden controlar y no existan
alternativas más seguras. Se podrán concertar seguros que tengan como finalidad asegurar como ámbito
de cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto a sus trabajadores, los
trabajadores autónomos respecto ellos mismos y las sociedades corporativas respecto a sus socios, la
actividad de los cuales consista en la prestación de su trabajo personal.

Además de la Ley 31/1995, y del Real decreto 1627/1997, los trabajos deberán respetar la relación de
normas y reglamentos expuestos en el punto 5, relación de normas y reglamentos aplicables.   

           C- Lluis Sagnier 16-18 08032 Barcelona                                                                                                         
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3. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

 3.1 Ubicación

EDIFICIO BP – CALLE NÚMERO 60, 19
POLÍGONO DE LA ZONA FRANCA, BARCELONA

           C- Lluis Sagnier 16-18 08032 Barcelona                                                                                                         

              Tel. 93 436 01 62 Fax. 93 450 04 27 accesvertical@accesvertical.es   www.accesvertical.cat



 3.2 Trabajos a realizar

Reubicación de la escalera existente en una nueva zona de acceso.

4. PROCEDIMIENTO EN TRABAJOS EN ALTURA

A continuación,  se  describe  el  procedimiento  de  trabajo  específico  para  trabajos  en  altura  que  se
implementará en el proyecto específico, para administrar las posibles emergencias que puedan ocurrir
durante el desarrollo del proyecto, basándose principalmente en los criterios de salvaguardar la integridad
física de las personas, disminuir el daño en las instalaciones y equipos existentes en el recinto.

Si bien la seguridad es responsabilidad de cada persona durante el desarrollo de sus actividades, por
parte del empleador se hará entrega de las herramientas necesarias para que el trabajador, durante el
trascurso del proyecto, trate por todos los medios minimizar los riesgos.

Todos los diseños, instalaciones, suministros, servicios y procedimientos que se proyecten, construyan,
adquieran,  contraten o se implementen en el  proyecto,  incluyendo las empresa contratistas, deberán
cumplir con las leyes, normas y requisitos que, sobre seguridad, estén establecidos o se establezcan por
parte del administrador del proyecto.

Deberá brindarse un razonable nivel de seguridad a todas las personas que ingresen a las instalaciones,
ya sea por funciones de trabajo, por trámites ante la administración, o por cualquier otro motivo. Esto
deberá incluir:

 Disminución o control de los riesgos propios a las actividades desarrolladas o a desarrollar en las
diferentes instalaciones de la empresa o en las del cliente.
 Facilidades para la evacuación parcial o total de las instalaciones en cualquier momento.
 Facilidades y medios para rescate de personas ubicadas en cualquier sitio de las instalaciones.

4.1 Objetivos del procedimiento

 Establecer programa operativo de primera respuesta, que permita gestionar de mejor forma las
medidas  de  control  existentes,  ante  contingencias  naturales,  o  las  originadas  por  acciones  del  ser
humano, que comprometan la integridad física, la continuidad de las operaciones, la seguridad de las
instalaciones o el medio ambiente.
 Restablecer las operaciones en el mínimo de tiempo y con pérdidas mínimas aceptables.
 Reforzar la respuesta de control de todos los trabajadores, frente a situaciones de alto riesgo, que
requieren una participación eficiente en las operaciones de emergencia.

           C- Lluis Sagnier 16-18 08032 Barcelona                                                                                                         

              Tel. 93 436 01 62 Fax. 93 450 04 27 accesvertical@accesvertical.es   www.accesvertical.cat



4.2 Descripción de EPIS específicos para trabajos en altura

Llegada a la obra y disposición de los EPIS para su utilización en obra.

Siempre que se pueda, se utilizará el mismo material para un trabajador, ya que así se garantiza el 
conocimiento del estado y la correcta manipulación del mismo durante los trabajos. Puede ayudar a la 
logística tener un registro con el material (marcado con una señal).

Cascos:
-EN 397 y EN12492 impactos y EN 
12492 barboquejo.

-Utilizar  cascos  que  aseguren  una
protección contra impactos.
-Para los trabajos en altura se utilizará
un  casco  con  barboquejo  resistente,
para  limitar  el  riesgo  de  perdida  del
casco en el momento de la caída.
-Una  carcasa  ventilada  proporciona
comodidad al usuario pero no asegura
una protección contra riesgos eléctricos
y  salpicaduras  de  metal  fundido.  En
presencia de uno de estos dos factores
de riesgo, utilizar un casco con carcasa
sin ventilación con EN 397, EN 50365 y
EN 12492.
-Correcta colocación.
-Utilizar los accesorios necesarios para
hacer  más  confortable  y  seguro  el
trabajo en altura.
-En  el  caso  de  las  pantallas  de
protección, utilizar material con EN 166
(protección ocular y facial).
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Arnés:
-Arnés: EN 361, EN 358 y EN 813
-Bloqueador ventral: EN 567 y EN 1284 
tipo B.

-Utilizar  el  modelo adecuado para cada
tipo  de  trabajo  (Según  la  movilidad
deseada).
-Ajustar  la  pieza  correctamente  al
cuerpo,  de  forma  que  el  arnés  sea
ergonómico y resulte cómodo, así, frente
a una caída las lesiones serán menores.
-Utilizar  bloqueador  ventral  para  el
ascenso con cuerda.
-Para  trabajos  de  larga  duración,  se
utilizará  una  silla  para  trabajar  más
relajadamente.
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Guantes: -Certificación CE

-Para los trabajos verticales, trabajar con guantes que permitan una correcta
manipulación  de  las  cuerdas  y  los  componentes  así  como  una  buena
protección frente a impactos, reforzando las zonas más expuestas. Siempre
que se pueda, se utilizarán durante el proceso de desplazamiento tan vertical
como horizontal.

Cuerdas: -EN 1891 tipo A

-Utilizar cuerdas semiestáticas.
-Revisión visual y táctil  de las cuerdas antes de empezar los trabajos para
contrastar su estado.
-No se pueden pisar, deben protegerse con una funda especial de PVC de las
aristas y salientes, deben estar limpias, etc.

Mosquetones: -EN 362

-Para realizar las conexiones se utilizarán mosquetones de aluminio o acero.
-Antes de su utilización, se comprobará que no sufren ningún tipo de oxidación
y que abren y cierran correctamente.

Anticaídas con amortiguador:
-EN 352 2, EN1891 tipo A y EN12841 tipo A para el anticaídas y EN 355
para el amortiguador.

-Utilizar  el anticaídas instalado en la cuerda de seguridad. Bloquea la
cuerda en caso de aceleración súbita (caída).
-El amortiguador une el anticaídas con el arnés. Absorbe la energía que
se produce en una caída  para  así  evitar  una detención  brusca y  un
menor estirón de la cuerda de seguridad.
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Descensores autofrenables: -EN 341 clase A, EN 12841 tipo C

-Utilizar  este  elemento  para  descensos  y  en  zonas  inclinadas  o
horizontales.
-Permite un desplazamiento más cómodo y fluido.

Elementos de ascenso: -EN 567 y EN 12841 tipo B

-En los ascensos, utilizar los puños bloqueadores que permiten
un ascenso más seguro y rápido.
-Para ayudar con las piernas a la ascensión, se utilizarán pedales
regulables.
-Para ascensos en progresión se utilizará un amarre con testigo
de  caída  para  reconocer  cuando  ha  sufrido  un  estirón
importante.

Poleas: -EN 1278.

-Las poleas se utilizarán para redireccionar cuerdas y así evitar al máximo el
desgaste de las mismas.

Cintas de anclaje: -EN 566 y EN 795 B

-Utilizar  éste  elemento  para  instalar  fácilmente  anclajes  temporales
transportables y poder regular su longitud.
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Bolsas lleva-materiales: -Certificación CE

-Para un mejor control de las herramientas, las cuerdas o cualquier material
en general, se utilizarán bolsas resistentes con anillos o puntos de sujeción
destinados a tal propósito para poder ser izadas si es necesario.

4.3 Especificaciones del proceso de trabajo

Se trabajará siempre con un mínimo de 2 trabajadores por instalación. 
Despliegue de las dos cuerdas UNE EN 1891 (trabajo y seguridad) por operario, revisión de las mismas
para contrastar su estado óptimo. La inspección será visual y táctil. Correcta manipulación: No pisarlas,
protegerlas en las aristas, etc.

Elaboración de la instalación de cabecera, mediante un mínimo de 2 anclajes por cuerda. Los tipos de
anclaje serán definidos por los técnicos especialistas de  Accés Vertical S.L. en obra según la zona de
trabajo.

a) Anclajes químicos a base de resinas epoxi y tornillería inoxidable métrico 10.
b) Anclajes Dinámicos.
c) Anclajes Estructurales o Naturales.

Teniendo en cuenta las características de la obra, se elaborarán
de dos a tres puntos de anclaje, triangulo de seguridad, y según
las características del paramento estos serán dotados de elementos de mayor o menor fijación.
Se equilibrarán las cuerdas con una cinta para la correcta distribución de los esfuerzos.
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También se recurrirá a dos o tres puntos de anclaje fijos que se encuentren en las cubiertas de las zonas
de trabajo.

En los anclajes principales se realizará un triangulo de seguridad, éste podrá ser realizado mediante una
cinta exprés “vaga de anclaje”  o la propia linea de anclaje, realizando un dibujo que permitirá que, en
caso de posible rotura de uno de los anclajes, el resto sigan ejerciendo su función.

Realización correcta de algunos de los distintos tipos de nudos que existen:

Nudo de ocho doble u ocho con orejas
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Nudo de mariposa

Nudo de pescador doble

Nudo de ocho
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Se utilizarán correctamente los conectores, de forma que trabajen
siempre con la máxima capacidad.

4.3.1 Posicionamiento por cuerdas

La cuerda de “trabajo” (en color en el siguiente dibujo) irá fijada de manera continua a todos los puntos de
anclaje anteriores, mediante nudos de seguridad “8” o “9” y conectores homologados según  la UNE EN
362, dejando la menor comba posible entre punto y punto.

La cuerda de “seguridad” irá fijada de manera continua a todos los puntos de anclaje dejando un único
punto sin anclar a fin de evitar un menor recorrido en caso de caída.
Se colocará el anticaídas con amortiguador tal y como se muestra en la figura, siempre trabajando lo más
cerca posible de la cuerda de seguridad para evitar caídas de largo recorrido.

4.3.2 Acceso al lugar de trabajo

El operario,  tras la revisión de seguridad de los EPIS, se anclará a la cuerda de “seguridad” con el
“dispositivo anticaídas”  homologado según UNE EN 353-2, que se conectará al “arnés para trabajos en
suspensión” homologado según la UNE EN 361- EN 358-EN 813 mediante un amortiguador de no más
de 20 centímetros homologado según la UNE EN 355.

La colocación del “sistema anticaídas EN 353” antes de la salida a la vertical garantiza una maniobra de
seguridad y minimiza el factor de caída.
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En caso de que el trabajador deba estar en suspensión durante un estado de tiempo prolongado, se le
suministrará una silla de trabajo.

Para abandonar el lugar de trabajo se utilizarán los elementos de ascenso, compuestos por el puño y el
bloqueador de pie.

4.3.3 Cambios de dirección

Para cambiar el sentido de la progresión sobe la cuerda, se actuará del siguiente modo:

El  cambio de ascenso a descenso, parte de una posición con el trabajador suspendido de un auto-
bloqueador y con el segundo puño con pedal o estribo conectado a la cuerda por encima del primero.

-Colocar el dispositivo anticaídas bastante alto en la cuerda de seguridad a nivel del  pecho dejando
espacio suficiente para sentarse y transferir el peso al aparato de descenso en su momento.

-Conectar el aparato de descenso a la cuerda de suspensión, lo mas alto posible, en la parte no tensada,
que empieza debajo del auto-bloqueador.

-Aplicar un nudo de bloqueo al descendedor.

-Situar un pie en el pedal realizando una alzada, transfiriendo el peso al bloqueador de pie.

-Con la otra mano soltar el bloqueador inferior, del que se estaba suspendido, y que no soporta peso,
procediendo a sentarse hasta que el descendedor se tense.

-Retirar el puño del pedal de la cuerda guardándolo en el arnés.

-Quitar el nudo de bloqueo del descendedor descendiendo lentamente, teniendo la precaución de no
olvidar el dispositivo anticaídas.

El cambio de descenso a ascenso se realiza partiendo de la situación de suspensión con el 
descendedor deslizando el dispositivo anticaídas lo más alto posible sobre la cuerda de seguridad.
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-Colocar el autobloqueador tipo puño con pedal en la cuerda de suspensión por encima del descendedor
y a una altura que permita introducir el otro autobloqueador cuando se realice la alzada sobre el pedal.

-Verificar  que  el  autobloqueador  está  preparado,  conectado  al  arnés  y  con  el  gatillo  abierto  para
introducirlo en la cuerda.

-Alzarse sobre el  pedal  o estribo conectando el otro autobloqueador por encima del  descendedor de
forma que el peso del operario estará soportado por el autobloqueador inferior.

-Subir el aparato de seguro lo mas alto posible sobre la cuerda de seguridad.

-Desconectar el descendedor y empezar la subida.

4.3.4 Paso de obstáculos

Para superar los fraccionamientos se actuará del siguiente modo:

-En ascenso:

El paso de fraccionamientos en ascenso se inicia estando debajo del fraccionamiento y conectando el
cabo de anclaje  largo mediante un mosquetón al  punto de anclaje  del  fraccionamiento.  Se continúa
brevemente el ascenso para poder aflojar el auto-bloqueador inferior o ventral y proceder a suspenderse
del cabo de anclaje largo.

Pasar el auto-bloqueador ventral o inferior a la cuerda de suspensión que continua hacia arriba y luego
pasar el auto-bloqueador de pie o superior a la misma cuerda. En caso de que la cuerda de seguridad
tenga  algún  fraccionamiento,  se  conecta  el  dispositivo  anticaídas  por  encima  del  fraccionamiento,
mientras hay otros dos puntos de anclaje.

-En descenso:

El paso de fraccionamientos en descenso se inicia descendiendo hasta que se puede conectar el cabo de
anclaje  corto  al  punto  de  instalación  del  fraccionamiento.  Se  baja  hasta  quedar  suspendido  del
fraccionamiento mediante el cabo de anclaje corto. Se desconecta el aparato de descenso de la cuerda
para conectarlo por debajo del fraccionamiento; después se tira de la cuerda a través del aparato hasta
se quede tensada, y se aplica el nudo de bloqueo.

Colocar  el  puño  de  ascenso  con  pedal  en  la  cuerda  por  encima  del  aparato  de  descenso  y  subir
levemente para desconectar el  cabo de anclaje corto del  punto de instalación del  fraccionamiento.  A
continuación, se desciende de la forma habitual.

Para superar los nudos se actuará del siguiente modo:

-En ascenso:

El paso de nudos en ascenso se inicia al llegar al nudo soltando el auto-bloqueador de pie y pasando el
nudo; luego se hace lo propio con el auto-bloqueador ventral. Durante estas operaciones el dispositivo
anticaídas queda como elemento de seguridad así como el cabo de anclaje largo situado en el auto-
bloqueador de pie.
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-En descenso:

El paso de nudos en descenso se inicia situándose justo encima del nudo y colocando el cabo de anclaje
largo en el bucle del nudo dispuesto para tal fin.

Luego se procede como sigue:

-Poner los dos aparatos de ascenso en la cuerda por encima del descendedor y cambiar a ascenso,
procediendo a subir y soltar de la cuerda el descendedor.

-Colocar el aparato de descenso debajo del nudo y tirar de la cuerda hasta tensarla y aplicar el nudo de
bloqueo.

-Descender lentamente con los auto-bloqueadores moviéndolos alternativamente hacia abajo, forzando el
gatillo pero sin abrirlo.

-Bajar un poco el dispositivo anticaídas de su cuerda.

-Ponerse de pie en el pedal del aparato de ascenso, desconectar el auto-bloqueador ventral y sentarse
de forma que el operario se queda suspendido del descendedor. Retirar el nudo de bloqueo del aparato
de descenso.

-Desconectar el puño de ascenso con pedal y retirar el cabo de anclaje largo del bucle de nudo para
continuar el descenso.
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 5. METODOLOGIA DE EVALUACIÓN DEL RIESGO

La evaluación de riesgos laborales es el instrumento fundamental de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales y no hay que considerarla una finalidad, sino un medio que permitirá a la empresa tomar una
decisión sobre la necesidad de llevar a cabo las medidas y actividades encaminadas a la eliminación o
disminución de los riesgos derivados del trabajo.

El primer paso para la evaluación de los riesgos es su identificación. Los técnicos de Accés Vertical S.L.
realizan un estudio de los posibles riesgos en la ejecución de cada uno de los trabajos. Posteriormente,
se realiza una evaluación del riesgo a partir de dos variables: Probabilidad y Consecuencias.

CONSECUENCIAS

LEVE PERJUDICIAL GRAVE

PROBABILIDAD

BAJA TRIVIAL TOLERABLE MODERADO

MODERADA TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE

ALTA MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE

5.1 Definición de los niveles de riesgo

Riesgo trivial: No se requiere acción específica.

Riesgo  tolerable:  No es necesario mejorar la acción preventiva. Se requieren inspecciones periódicas
para comprobar que se mantiene el nivel de riesgo.

Riesgo moderado: Se debe procurar reducir el riesgo. Hay que implantar un plazo para reducir el riesgo.
Cuando el  riesgo moderado esté asociado a consecuencias graves se debe realizar  una evaluación
posterior de la probabilidad, para determinar la urgencia de actuación.

Riesgo importante: No se puede ejecutar ningún trabajo hasta que no se reduzca el riesgo. Puede que
se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo
que ya se está realizando, hay que solucionar el problema en un tiempo inferior al que se utiliza para
reducir el riesgo moderado. 

Riesgo intolerable: No se puede ejecutar ningún trabajo hasta que se reduzca el riesgo. En caso de ser
imposible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, no se puede ejecutar el trabajo.

Valoración del riesgo:  Con el valor del riesgo obtenido, se emite un juicio sobre la tolerabilidad del
riesgo en cuestión.

Control del riesgo:  Si de la evaluación del riesgo se deduce que el riesgo no es tolerable,  se debe
controlar el riesgo (art. 16 de la Ley). Este proceso consiste en:

 Eliminar o reducir  el  riesgo, mediante medidas de prevención en su origen,  organizativas,  de
protección colectiva o individual.

           C- Lluis Sagnier 16-18 08032 Barcelona                                                                                                         

              Tel. 93 436 01 62 Fax. 93 450 04 27 accesvertical@accesvertical.es   www.accesvertical.cat



 Controlar y verificar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos de trabajo y el
estado de salud de los trabajadores.  

 El proceso conjunto de Análisis del riesgo y Valoración del riesgo se denomina GESTIÓN DEL
RIESGO.

6. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

A continuación, se procede a la identificación y posterior evaluación de los posibles riesgos en cada una
de las actividades. Se evaluará el riesgo de los operarios de Accés Verical S.L. y también se tendrá en
cuenta la protección a terceros que se encuentren dentro de las instalaciones.

La  codificación  de  los  riesgos  utilizados  en  la  identificación  de  riesgos  del  presente  informe se  ha
efectuado a partir de los códigos aplicados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
(ministerio de trabajo), por el Departament de Treball de la Generalitat y por las mutuas de AATT y EE.PP.

6.1 Codificación de los riesgos

1.Caída de personas a distinto nivel.  Incluye las caídas de altura (edificios, andamios y escaleras,
árboles, maquinaria, vehículos,...) y las caídas en profundidad (puentes, excavaciones, pozos,...)

2.Caídas de persona al mismo nivel. Incluye caídas en zonas de paso o superficies de trabajo y caídas
sobre o contra objetos, así como las caídas a distinto nivel de menos de 2 metros.

3.Caídas de objetos por desplomo o hundimiento.  Incluye las caídas o hundimientos de edificios,
muros, andamios, materiales de acopio en altura, etc.

4.Caídas de objetos en manipulación (herramientas, materiales). Incluye las caídas de herramientas,
materiales, etc., sobre un trabajador siempre que lo esté manipulando.

5.Caídas de objetos no manipulados.  Incluye las caídas de herramientas, materiales, etc., sobre un
trabajador siempre que no lo esté manipulando.

6.Pisadas sobre objetos.  Incluye accidentes que dan lugar a lesiones como consecuencia de pisadas
sobre objetos cortantes, punzantes, etc.

7.Golpes contra materiales inmóviles.  Considera al  trabajador  como parte  dinámica,  es  decir,  que
interviene de una forma directa y activa, dándose un golpe contra otro objeto.

8.Golpes contra elementos móviles de máquinas. El trabajador sufre cortes, golpes, rascadas, entre
otros,  ocasionados  por  elementos  móviles  de  maquinaria  y  instalaciones.  No  se  incluyen  los
atrapamientos (p.e. corte por sierra de disco).

9.Golpes por herramientas o objetos. El trabajador resulta lesionado por un objeto o herramienta que
se mueve por fuerzas distintas a la gravedad. Se incluyen martillazos, golpes por otros objetos (hierros,
maderas, piedras, etc.). No se incluyen los golpes por caídas de objetos.

10.Proyección  de  fragmentos  por  partículas.  Incluye  los  accidentes  debidos  a  la  proyección  de
fragmentos y partículas sobre el trabajador procedentes de máquinas o herramientas.

11.Atrapamiento por o entre objetos. Elementos de máquinas, materiales, etc.
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12.Atrapamiento por vuelco de maquinaria o vehículos.  Incluye los accidentes causados por vuelco
de maquinaria o vehículos, dejando al trabajador atrapado.

13.Sobreesfuerzos.  Accidentes originados por la carga de elementos pesados o por movimientos mal
realizados.

14.Exposición  a  temperaturas  ambientales  extremas.  Accidentes  causados  por  alteraciones
fisiológicas por encontrarse el trabajador en un lugar excesivamente cálido o frío.

15.Contactos  térmicos.  Accidentes  debidos  a  temperaturas  extremas  que  tienen  determinados
elementos que entran en contacto con cualquier parte del cuerpo (líquidos o sólidos).

16.Contactos eléctricos. Incluye todos los accidentes causados por electricidad.

17.Inhalado o ingestión de sustancias nocivas.  Accidentes ocasionados por estar en una atmósfera
tóxica o por la ingestión de productos nocivos. Incluye asfixias y ahogamientos.

18.Contactos  con  sustancias  cáusticas  o  corrosivas. Accidentes  por  contactos  con  sustancias  y
productos que dan lugar a lesiones externas del cuerpo.

19.Exposición  a  radiaciones. Incluye  tanto  los  radiaciones  ionizantes  como  las  radiaciones  no
ionizantes.

20.Explosiones. Acciones que dan lugar a lesiones causadas por la onda expansiva o por sus efectos
secundarios.

21.Incendios. Accidentes causados por los efectos del fuego o sus consecuencias.

22.Accidentes  causados  por  seres  vivos. Se  incluyen  los  accidentes  causados  por  personas  y
animales, como agresiones, mordeduras, picaduras, etc.

23.Atropellos y  golpes por  vehículos. Incluye  los  atropellos  y  golpes  por  vehículos,  así  como los
accidentes entre vehículos, en los cuales el accidentado se encuentra dentro del vehículo. No incluye
accidentes de tráfico.

24.Accidentes de tránsito (in itinere). Incluye los accidentes de tráfico producidos en horario laboral.

25.Causas naturales (en horario laboral). Incluye los accidentes producidos en el centro de trabajo, que
no son consecuencia del  propio trabajo,  sino que se deben a causas naturales que también pueden
producirse fuera del ambiente laboral. Por ejemplo, infartos de miocardio, anginas de pecho, etc.

26.Otras causas no incluidas en apartados anteriores.  Cualquier forma de accidente no incluida en
apartados anteriores.

27.Enfermedades  causadas  por  agentes  químicos. Constituidos  por  materia  inerte  y  que  pueden
presentarse en aire bajo diversas formas: polvo, gas, vapor, humo, niebla, etc.

28.Enfermedades  causadas  por  agentes  físicos. Constituidos  por  las  diferentes  manifestaciones
energéticas, como son ruidos, vibraciones, radiaciones ionizantes, radiaciones térmicas, etc.

29.Enfermedades causadas por agentes biológicos. Constituidos por seres vivos, como son virus,
bacterias, parásitos, etc.
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6.2 Trabajos a realizar

Reubicación de escalera de acceso. 

Riesgos Probabilidad Consecuencias Nivel de riesgo
Nivel de riesgo

posterior a la adopción
de medidas correctivas

Caída de personas a distinto 
nivel.

MODERADA GRAVE IMPORTANTE TOLERABLE

Caídas de persona al mismo 
nivel

MODERADA LEVE TOLERABLE

Caídas de objetos por 
desplomo o hundimiento

- - -

Caídas de objetos en 
manipulación

MODERADA GRAVE IMPORTANTE TOLERABLE

Caídas de objetos no 
manipulados

BAJA PERJUDICIAL TOLERABLE

Pisadas sobre objetos BAJA LEVE TRIVIAL
Golpes contra materiales 
inmóviles

BAJA LEVE TRIVIAL

Golpes contra elementos 
móviles de máquinas

BAJA PERJUDICIAL TOLERABLE

Proyección de fragmentos por 
partículas

BAJA LEVE TRIVIAL

Aplastamiento por o entre 
objetos

BAJA PERJUDICIAL TOLERABLE

Aplastamiento por vuelco de 
maquinaria o vehículos

BAJA GRAVE MODERADO

Sobreesfuerzos MODERADA LEVE TOLERABLE
Exposición a temperaturas 
ambientales extremas

BAJA PERJUDICIAL TOLERABLE

Contactos térmicos BAJA LEVE TRIVIAL
Exposición a radiaciones - - -
Explosiones - - -
Incendios BAJA GRAVE MODERADO
Atropellos y golpes por 
vehículos

BAJA GRAVE MODERADO

Accidentes de tránsito (in 
itinere)

BAJA PERJUDICIAL TOLERABLE

Enfermedades causadas por 
agentes químicos

BAJA GRAVE MODERADO

Golpes por herramientas o 
objetos

MODERADA LEVE TOLERABLE

*La evaluación de los riesgos reflejada en esta tabla analiza cada unos de los
riesgos cumpliéndose todas las medidas preventivas reflejadas a continuación.

Equipos de protección individual:

-Casco con barbuquejo
-Guantes de PVC o de goma
-Calzado de seguridad con punta de hierro
-EPIS específicos de trabajos verticales descritos en el Apartado 4 (Procedimiento en trabajos en altura).

Medidas preventivas:

-Realizar un reconocimiento de la zona antes de empezar las tareas y avisar  a los usuarios  que se
encuentren en el edificio.
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-Localizar las instalaciones existentes y comprobar el estado de las mismas.

-Planificar la zona de acopio de materiales y en general el orden y la limpieza.

-Los trabajadores deberán estar anclados en todo momento a estructura mediante dos cuerdas (siempre
que no estén trabajando en cota 0).

-Para planificar la zona de acopios, se pactará con el encargado para interferir lo menos posible en el
desarrollo normal de producción.

-Las zonas de acceso (pasarelas) deberán haber sido autorizadas por la parte contratante.

-Se cerrará y señalizará la zona de obra y se vigilará y se tomarán medidas para impedir el acceso a
personas ajenas a la obra.

-Se  iluminarán  las  zonas  de  trabajo  siempre  que  sea  necesario  mediante  accesorios  eléctricos
homologados.

-El  material  se transportará mediante recipientes adecuados o en su defecto,  mediante una correcta
sujeción con eslingas o cables.

-La  zona  de  trabajo  donde  exista  riesgo  de  caída  de  materiales  deberá  ser  señalizada  y  balizada
correctamente.
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7. COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Es importante mencionar que el Supervisor de más alto rango en obra es quien tiene la responsabilidad
de controlar la contingencia, mitigar sus consecuencias y restablecer la normalidad, mediante acciones
coordinadas para enfrentarla, apoyado directamente por el Departamento de Prevención de Riegos o
Experto  en  Prevención  de  Riesgo  y  las  brigadas  de  primera  respuesta  organizadas,  a  partir  de  la
emergencia.

Teléfono único de emergencias: 112

7.1 Evacuación Urgente

El  accidente  es  un  hecho  inesperado  en  lo  referido  al  momento,  lugar  en  que  va  a  producirse  o
consecuencias, por ello para poder actuar correctamente, es importante saber todo aquello que debemos
hacer y lo que es más importante, todo lo que debemos hacer en caso de accidente.

Socorrer  a  cualquier  accidentado  es  obligación  de  cualquier  persona  que  se  encuentre  en  las
inmediaciones en el  momento del  percance,  pero por  otro  lado,  cometer  un error  puede tener  unas
consecuencias muy graves. Por ello, es necesario que todos conozcamos los principios básicos de los
primeros auxilios y las técnicas básicas de  rescates en altura, con el objetivo de garantizar que la acción
sea segura para todas las personas y que resulte eficaz. 

7.2 Actuación ante un accidente

Es fundamental que las personas implicadas en un accidente estén formadas y adiestradas para ello. La
actuación de choque ante un accidente, en un primer momento, es siempre la misma se produzca éste
donde sea. Hablaremos de una serie de principios básicos de seguridad, aplicables a cualquier situación,
conocidos como P.A.S.

PROTEGER el lugar de los hechos, evitando que ocurran nuevos accidentes que afecten tanto al herido
como a terceros (verificando instalaciones, anclajes, elementos suspendidos, maquinaria que está en
uso, etc.)

ALERTAR a  los  servicios  de  socorro,  informando  de  las  situaciones  a  las  personas  competentes  y
asegurándose de que el mensaje ha sido recibido correctamente.

SOCORRER a  la  víctima,  entendiendo por esto  garantizar  la  vida y mantener al  accidentado en las
mejores condiciones hasta la llegada de un médico. En nuestro caso, si el herido está colgado de las
cuerdas,  significará  comenzar  con la  maniobra  de  descenso hasta  el  suelo  o  hasta  una  plataforma
accesible y la implicación de los primeros auxilios.

7.3 Principios Básicos de Seguridad

Se garantizará la seguridad de los rescatadores evitando nuevos accidentes que multipliquen el número
de heridos y compliquen la situación.

Para garantizar la seguridad del herido, no se sentirá reparo en aplicar métodos “redundantes”
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sobre la seguridad de las personas y,  si  es necesario,  se multiplicarán o reforzarán los sistemas de
seguridad.

Para no agravar las lesiones del herido, los sistemas a utilizar serán siempre lógicos y no se someterá a
la víctima a riesgos o situaciones que puedan complicar su situación.

Con la finalidad de ahorrar tiempo y esfuerzo, seguiremos siempre el sistema más rápido y sencillo, que
por regla general es descender al herido hasta la base, si la opción no es viable se recurrirá al sistema de
izado.

8. PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN URGENTE

1.Acceder hasta la persona accidentada, situándose ligeramente por encima de él.

2.Conectar el cabo de anclaje corto del rescatador al anillo esternal del accidentado.

3.Accionar el descensor del herido para traspasar su peso a nuestro descensor a través del cabo de
anclaje.

4.Sacar su descensor de su cuerda.

5.Descender  junto  al  herido,  utilizando  nuestro  aparato  de  descenso.  Como  sistema  de  seguridad,
pasaremos la cuerda del descensor por un mosquetón de reenvío a nuestro arnés para aumentar el
rozamiento y control del movimiento. Llegar al suelo y realizar primeros auxilios hasta que lleguen los
medios del servicio de emergencias.
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8.1 Hospitales más cercanos

HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE
Calle de la Feixa Llarga, s/n, 08907 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona
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8.2 Centro asistencial más cercano

MC MUTUAL
Calle C, Sector B, Polígono Industrial de la Zona Franca, Barcelona
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9. RELACIÓN DE NORMAS Y REGLAMENTOS APLICABLES

9.1 Normativa para trabajos de edificación

Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92)
Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  de  salud  que  deben  aplicarse  en  las  obras  de  construcción
temporales o móviles

RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción
Transposición de la Directiva 92/57/CEE
Deroga el RD 555/86 sobre obligatoriedad de inclusión de estudio de seguridad y Higiene en proyectos
de edificación y obras públicas

Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)
Prevención de riesgos laborales
Desarrollo de la ley a través de las siguientes disposiciones:

RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97).
Reglamento de los Servicios de Prevención
Modificaciones: RD. 780/1998 de30 de abril (BOE: 01/05/98)

RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo

RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
En el  capítulo 1 excluye las obras de construcción pero el  RD 1627/1997 lo menciona en cuanto a
escaleras de mano.
Modifica  y  deroga  algunos  capítulos  de  la  Ordenanza  de  Seguridad  e  Higiene  en  el  trabajo  (O.
09/03/1971)

RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores

RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de
visualización

RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos
durante el trabajo

RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo

RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de
protección individual
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RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo
Transposición de la Directiva 89/655/CEE sobre uso de los equipos de trabajo
Modifica  y  deroga  algunos  capítulos  de  la  Ordenanza  de  Seguridad  e  Higiene  en  el  trabajo  (O.
09/03/1971)

O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción
Modificaciones: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)
O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)
Art. 100 a 105 derogados por O. de 20 de enero de 1956

O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40)
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene

O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anejos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70)
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica
Corrección de erratas: BOE: 17/10/70

O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86)
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad
e Higiene
Corrección de erratas: BOE: 31/10/86

O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87)
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y
tramitación

O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado

O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)
Reglamento de aparatos elevadores para obras
Modificación: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)

O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)
Instrucción  Técnica  Complementaria  MIE-AEM  2  del  Reglamento  de  Aparatos  de  elevación  y
Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras
Modificación: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)

O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto

O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87)
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto

RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo
O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 y 17/03/71)
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo
Corrección de erratas: BOE: 06/04/71
Modificación: BOE: 02/11/89
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Derogados algunos capítulos por: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD
773/1997 i RD 1215/1997

Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de protección
personal de trabajadores

- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores
Modificación: BOE: 24/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad
Modificación: BOE: 25/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos
Modificación: BOE: 27/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras
Modificación: BOE: 28/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vías respiratorias.
Normas comunes y adaptadores faciales
Modificación: BOE: 29/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vías respiratorias:
filtros mecánicos
Modificación: BOE: 30/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vías respiratorias:
mascarillas auto filtrantes
Modificación: BOE: 31/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vías respiratorias:
filtros químicos y mixtos contra amoniaco
Modificación: BOE: 01/11/75
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9.2 Normativa específica de trabajos verticales

REAL  DECRETO  2177/2004,  de  12  de  noviembre,  por  el  que  se  modifica el  Real  Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales
en altura.  BOE nº 274 13/11/2004

UNE-EN 353-1-2002 Versión española de la norma europea EN 353-1-2002)
Equipos de protección individual contra caídas de altura. Parte 1: Dispositivos anticaídas deslizantes sobre
línea de anclaje rígida.

UNE-EN 353-2-2002 (Versión española de la norma europea EN 353-2-2002)
Equipos de protección individual contra caídas de altura. Parte 2: Dispositivos anticaídas deslizantes sobre
línea de anclaje flexible.

UNE-EN 354-2002 (Versión española de la norma europea EN 354-2002)
Equipos de protección individual contra caídas de altura. Elementos de amarre.

UNE-EN 355-2002 (Versión española de la norma europea EN 355-2002)
Equipos de protección individual contra caídas de altura. Absorbedores de energía.

UNE-EN 358-2000 (Versión española de la norma europea EN 358-1999)
Equipo  de  protección  individual  para  sujeción  en  posición  de  trabajo  y  prevención  de  caídas  de  altura.
Cinturones para sujeción y retención y componentes de amarre de sujeción.

UNE-EN 360-2002 (Versión española de la norma europea EN 360-2002)
Equipos de protección individual contra caídas de altura. Dispositivos anticaidas retráctiles.

UNE-EN 361-2002 (Versión española de la norma europea EN 361-2002)
Equipos de protección individual contra caídas de altura. Arneses anticaídas.

UNE-EN 362-1993 (Versión española de la norma europea EN 362-1992)
Equipos de protección individual contra caídas de altura. Conectores.

UNE-EN 363-2002 (Versión española de la norma europea EN 363-2002)
Equipos de protección individual contra caídas de altura. Sistemas anticaidas.

UNE-EN 3651993 (Versión española de la norma europea EN 365-1992)
Equipos de protección individual contra caídas de altura. Requisitos generales para instrucciones de
uso y marcado.
UNE-EN 564- 1997
Equipos de alpinismo y escalada.
Cuerda auxiliar. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo

UNE-EN 567- 1997
Equipos de alpinismo y escalada.
Bloqueadores. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo

UNE-EN 795-1997 (Versión española de la norma europea EN 795-1996)
Protección contra caídas de altura. Dispositivos de anclaje. Requisitos y ensayos.

UNE-EN 795-A-1-2001 (1 a Revisión de la anterior)
Protección contra caídas de altura.
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ANNEX 20 

Planificació d’obres a la Torre Bartomeu de la Sagrada Família 

  



 Expedient 15375

 Client JUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIATORI
DE LA SAGRADA FAMILIA

 Ubicació CARRER MALLORCA, 401, 08013 BARCELONA

 Projecte PLANIFICACIÓ DE TANCAMENT D'OBERTURES A
LA TORRE BARTOMEU
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PLANIFICACIÓ D'OBRES A

LA TORRE BARTOMEU
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ANNEX 21 

Modificació de memòries de Mercats de Barcelona 

  

















Pràcticum a l’empresa ACCÉS VERTICAL S.L. 
Cristina Delmàs Ramos 

 

 

207 

 

ANNEX 22 

Instal·lació de sistemes de seguretat a l’Escola Matagalls 



DATOS PROYECTO

160141

Solicitante TBK

Proyecto Instalación de sistema de seguridad

Contacto

Teléfono 657 871 713

Correo

Dirección C/ Arenys de Mar

Población Santa Maria de Palautordera, Barcelona

DATOS ASESOR TÉCNICO

Su asesor

Teléfono 639 534 853

Correo

Presupuesto nº

Srta. Pille Heinloo

pheinloo@tbk.es

Ignasi Juan Nasarre

ignasi.juan@accesvertical.es

mailto:pheinloo@tbk.es
mailto:ignasi.juan@accesvertical.es


miércoles, 17 de febrero de 2016

Apreciado cliente, en respuesta a su solicitud, nos complace hacerle entrega de 
nuestro presupuesto comercial.
Tras su detenido estudio, ponemos a su disposición las mejores opciones técnicas y 
económicas ejecutadas por nuestro equipo de profesionales especializados y con la 
garantía de una amplia experiencia en el sector.

Confiamos en haber interpretado correctamente sus necesidades, no obstante, ante 
cualquier consulta al respecto, le rogamos nos la haga llegar con objeto de revisar 
nuestra oferta comercial.

Agradecidos por su confianza, permanecemos a su disposición ante cualquier consulta 
que pueda contribuir a su aprobación.

Reciba un cordial saludo de parte del equipo de Accés Vertical.

Nuestros clientes, nuestra mayor garantía.

Muy cordialmente. 



PRESUPUESTO 160141
FECHA: 17-02-16

TÉCNICO: JUAN NASARRE, IGNASI

ACCES VERTICAL SL TBK
CIF/NIF B64037609 CIF/NIF
C/ LLUIS SAGNIER Nº16-18, BAJOS 1ª VIA AUGUSTA, 158 5º 3ª
BARCELONA BARCELONA
08032 BARCELONA 08006 Barcelona
Tel. 934360162 Fax Tel. 657 871 713 Fax

accesvertical@accesvertical.es PILLE HEINLOO pheinloo@tbk.es

CONCEPTOS
Cantidad Descripción Precio / ud. Total

1,00 TRABAJOS PREVIOS

Sistema de Acceso

Los trabajos contratados se realizarán mediante técnicas de acceso y

posicionamiento por cuerdas, (Técnicas de Trabajos Verticales), según normativa

vigente ANETVA. Respetando R.D. 2177/2004 del 12 de Noviembre y la UNE EN 795

(Sistemas de Protección anticaídas).

Nota: Todos los técnicos en obra están debidamente formados y acreditados con

carnet profesional que emite ANETVA (Asociación Nacional de Trabajos

Verticales). Esta  representación no solo abarca el ámbito nacional, sino que

recientemente se ha extendido a nivel europeo. Anetva ha cofundado junto con la

asociación alemana (Fisat), la Noruega (Soft) y el organismo francés (DPMC) el

Comité Europeo de Trabajos Verticales (ECRA).

1,00 LDV-ESCALERA SI 730,50 730,50

Escalera de acceso homolgada UNE EN 353/2 -ESC01=3.50ML-

Se propone la instalación de escalera de acceso homologada realizada en aluminio

anonizado, con línea de vida vertical rígida incorporada homologada conforne UNE

EN 353-2 que facilitará el acceso a los usuarios.

1,00 LDV-ESCALERA SI 730,50 730,50

Escalera de acceso homolgada UNE EN 353/2 -ESC02=3.50ML-

Se propone la instalación de escalera de acceso homologada realizada en aluminio

anonizado, con línea de vida vertical rígida incorporada homologada conforne UNE

EN 353-2 que facilitará el acceso a los usuarios.

1,00 LDV-ESCALERA SI 960,20 960,20

Escalera de acceso homolgada UNE EN 353/2 -ESC03=5.00ML-

Se propone la instalación de escalera de acceso homologada realizada en aluminio

anonizado, con línea de vida vertical rígida incorporada homologada conforne UNE

EN 353-2 que facilitará el acceso a los usuarios.

1,00 LDV-BARANDILLA AUT 9.342,22 9.342,22

Barandilla Autoportante  EN ISO 14122-3 y NFE 85-015 -B04=202ML-

Se propone la instalación de protecciones colectivas mediante una Barandilla

fijación horizontal Contrapesada recta 90º, realizada en aluminio y lastrada con

25kg cada 1,5m. que cubrira el paso de los operarios.

1



PRESUPUESTO 160141
FECHA: 17-02-16

TÉCNICO: JUAN NASARRE, IGNASI

ACCES VERTICAL SL TBK
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CONCEPTOS
Cantidad Descripción Precio / ud. Total

1,00 LDV-BARANDILLA AUT 9.912,65 9.912,65

Barandilla Autoportante  EN ISO 14122-3 y NFE 85-015 -B05=218ML-

Se propone la instalación de protecciones colectivas mediante una Barandilla

fijación horizontal Contrapesada recta 90º, realizada en aluminio y lastrada con

25kg cada 1,5m. que cubrira el paso de los operarios.

1,00 LDV-BARANDILLA AUT 3.735,54 3.735,54

Barandilla Autoportante  EN ISO 14122-3 y NFE 85-015 -B06=72ML-

Se propone la instalación de protecciones colectivas mediante una Barandilla

fijación horizontal Contrapesada recta 90º, realizada en aluminio y lastrada con

25kg cada 1,5m. que cubrira el paso de los operarios.

1,00 LDV-INSTALACIÓN 22.400,00 22.400,00

Basándonos en la UNE EN 365/05 se redactará:

- Montaje de los sistemas

- Memoria Técnica del montaje

- Certificado de Montaje + Fabricante

- Libro de revisiones homologado

1,00 LDV-CARRO TRANS 443,30 443,30

Carro de translación UNE EN 353-1

Para el buen uso de los sistemas será necesario recurrir al carro de translación

homologado por el fabricante para el transito del sistema instalado.

1,00 G- MED.AUXILIARES 989,00 989,00

Grúa de elevación brazo articulado

Para la ejecución de los trabajos se utilizará una cesta elevadora eléctrica con

brazo articulado. Incluye portes de entrega y recogida, alquiler, seguro y

gestión de residuos.

NOTAS                                                                        

Oferta sujeta a previa visita de obra para verificar el sistema de acceso y  

la zona de actuación.                                                        

CONDICIONES DE PAGO                                                          

50% A la firma del presupuesto.                                              

50% A la finalización de los trabajos.                                       

TOTAL Euro 49.243,91

IVA y Tasas Especiales NO incluidas.

Cualquier trabajo NO especificado y/o en horario no comprendido entre las 8:00h y las 17:00

será valorado y facturado de forma extraordinaria.

FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA
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Acces Vertical SL
C/ Lluis Sagnier nº16-18, bj. 1ª
08032, Barcelona

Madrid, 18 de Julio de 2013

A través del presente escrito confirmamos que Acces Vertical SL con CIF B64037609 es
entidad firmante del Pacto Mundial desde el 17 de Julio de 2013

Por lo tanto, se reconoce el compromiso de Acces Vertical SL con los 10 Principios del
Pacto Mundial en las áreas de Derechos Humanos, Normas Laborales, Medio Ambiente y
Lucha contra la Corrupción.

Este compromiso deberá ser comunicado a sus grupos de interés y reflejado en el Informe
de Progreso que deben presentar anualmente informando de los progresos realizados en
la implantación de los 10 Principios. 

Este certificado dejará de ser válido si la entidad Acces Vertical SL no cumple con su
compromiso de presentar el Informe de Progreso y es declarada inactiva por el Pacto
Mundial.

Por último, le recordamos que los miembros de la Red Española del Pacto Mundial están a
su disposición para ayudarle y asesorarle como nuevo miembro de la iniciativa.

Un cordial saludo,

D. Antonio Javierre
Secretario General

Red Española del Pacto Mundial
P.P.

www.pactomundial.org
Teléfono: 91 745 24 14









DATOS PROYECTO

160142

Solicitante TBK

Proyecto Instalación de sistema de seguridad
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Dirección C/ Arenys de Mar
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DATOS ASESOR TÉCNICO

Su asesor

Teléfono 639 534 853

Correo

Presupuesto nº
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Ignasi Juan Nasarre
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miércoles, 17 de febrero de 2016

Apreciado cliente, en respuesta a su solicitud, nos complace hacerle entrega de 
nuestro presupuesto comercial.
Tras su detenido estudio, ponemos a su disposición las mejores opciones técnicas y 
económicas ejecutadas por nuestro equipo de profesionales especializados y con la 
garantía de una amplia experiencia en el sector.

Confiamos en haber interpretado correctamente sus necesidades, no obstante, ante 
cualquier consulta al respecto, le rogamos nos la haga llegar con objeto de revisar 
nuestra oferta comercial.

Agradecidos por su confianza, permanecemos a su disposición ante cualquier consulta 
que pueda contribuir a su aprobación.

Reciba un cordial saludo de parte del equipo de Accés Vertical.

Nuestros clientes, nuestra mayor garantía.

Muy cordialmente. 
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CONCEPTOS
Cantidad Descripción Precio / ud. Total

1,00 TRABAJOS PREVIOS

Sistema de Acceso

Los trabajos contratados se realizarán mediante técnicas de acceso y

posicionamiento por cuerdas, (Técnicas de Trabajos Verticales), según normativa

vigente ANETVA. Respetando R.D. 2177/2004 del 12 de Noviembre y la UNE EN 795

(Sistemas de Protección anticaídas).

Nota: Todos los técnicos en obra están debidamente formados y acreditados con

carnet profesional que emite ANETVA (Asociación Nacional de Trabajos

Verticales). Esta  representación no solo abarca el ámbito nacional, sino que

recientemente se ha extendido a nivel europeo. Anetva ha cofundado junto con la

asociación alemana (Fisat), la Noruega (Soft) y el organismo francés (DPMC) el

Comité Europeo de Trabajos Verticales (ECRA).

1,00 LDV-ESCALERA SI 730,50 730,50

Escalera de acceso homolgada UNE EN 353/2 -ESC01=3.50ML-

Se propone la instalación de escalera de acceso homologada realizada en aluminio

anonizado, con línea de vida vertical rígida incorporada homologada conforne UNE

EN 353-2 que facilitará el acceso a los usuarios.

1,00 LDV-ESCALERA SI 730,50 730,50

Escalera de acceso homolgada UNE EN 353/2 -ESC02=3.50ML-

Se propone la instalación de escalera de acceso homologada realizada en aluminio

anonizado, con línea de vida vertical rígida incorporada homologada conforne UNE

EN 353-2 que facilitará el acceso a los usuarios.

1,00 LDV-ESCALERA SI 960,20 960,20

Escalera de acceso homolgada UNE EN 353/2 -ESC03=5.00ML-

Se propone la instalación de escalera de acceso homologada realizada en aluminio

anonizado, con línea de vida vertical rígida incorporada homologada conforne UNE

EN 353-2 que facilitará el acceso a los usuarios.

1,00 LDV-P.ANCLAJE 4.073,10 4.073,10

Puntos de anclaje UNE EN 795A1 -20 unidades-

Se propone la instalación de puntos de anclaje homologados según la UNE EN 795A1

que asegurarán el paso de los usuarios.

1,00 CUBIERTA A
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1,00 LDV-HORIZONTAL 3.371,22 3.371,22

Linea de vida de HORIZONTAL UNE EN 795C -LDV04=79ML-

Se propone el suministro e instalación de un conjunto de elementos homologados

según la UNE EN 795 Clase C, que afianzará el paso de los usuarios en las tareas

de mantenimiento.

1,00 LDV-HORIZONTAL 1.328,56 1.328,56

Linea de vida de HORIZONTAL UNE EN 795C -LDV05=25ML-

Se propone el suministro e instalación de un conjunto de elementos homologados

según la UNE EN 795 Clase C, que afianzará el paso de los usuarios en las tareas

de mantenimiento.

1,00 CUBIERTA B

1,00 LDV-HORIZONTAL 1.615,29 1.615,29

Linea de vida de HORIZONTAL UNE EN 795C -LDV06=20ML-

Se propone el suministro e instalación de un conjunto de elementos homologados

según la UNE EN 795 Clase C, que afianzará el paso de los usuarios en las tareas

de mantenimiento.

1,00 LDV-HORIZONTAL 1.013,92 1.013,92

Linea de vida de HORIZONTAL UNE EN 795C -LDV07=13ML-

Se propone el suministro e instalación de un conjunto de elementos homologados

según la UNE EN 795 Clase C, que afianzará el paso de los usuarios en las tareas

de mantenimiento.

1,00 LDV-HORIZONTAL 3.173,66 3.173,66

Linea de vida de HORIZONTAL UNE EN 795C -LDV08=60ML-

Se propone el suministro e instalación de un conjunto de elementos homologados

según la UNE EN 795 Clase C, que afianzará el paso de los usuarios en las tareas

de mantenimiento.

1,00 LDV-HORIZONTAL 1.017,59 1.017,59

Linea de vida de HORIZONTAL UNE EN 795C -LDV09=14ML-

Se propone el suministro e instalación de un conjunto de elementos homologados

según la UNE EN 795 Clase C, que afianzará el paso de los usuarios en las tareas
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de mantenimiento.

1,00 LDV-HORIZONTAL 786,59 786,59

Linea de vida de HORIZONTAL UNE EN 795C -LDV10=8ML-

Se propone el suministro e instalación de un conjunto de elementos homologados

según la UNE EN 795 Clase C, que afianzará el paso de los usuarios en las tareas

de mantenimiento.

1,00 LDV-HORIZONTAL 1.501,58 1.501,58

Linea de vida de HORIZONTAL UNE EN 795C -LDV11=32ML-

Se propone el suministro e instalación de un conjunto de elementos homologados

según la UNE EN 795 Clase C, que afianzará el paso de los usuarios en las tareas

de mantenimiento.

1,00 LDV-HORIZONTAL 1.266,92 1.266,92

Linea de vida de HORIZONTAL UNE EN 795C -LDV12=25ML-

Se propone el suministro e instalación de un conjunto de elementos homologados

según la UNE EN 795 Clase C, que afianzará el paso de los usuarios en las tareas

de mantenimiento.

1,00 LDV-HORIZONTAL 1.032,25 1.032,25

Linea de vida de HORIZONTAL UNE EN 795C -LDV13=18ML-

Se propone el suministro e instalación de un conjunto de elementos homologados

según la UNE EN 795 Clase C, que afianzará el paso de los usuarios en las tareas

de mantenimiento.

1,00 LDV-HORIZONTAL 1.010,25 1.010,25

Linea de vida de HORIZONTAL UNE EN 795C -LDV14=12ML-

Se propone el suministro e instalación de un conjunto de elementos homologados

según la UNE EN 795 Clase C, que afianzará el paso de los usuarios en las tareas

de mantenimiento.

1,00 LDV-HORIZONTAL 1.875,62 1.875,62

Linea de vida de HORIZONTAL UNE EN 795C -LDV15=34ML-

Se propone el suministro e instalación de un conjunto de elementos homologados

según la UNE EN 795 Clase C, que afianzará el paso de los usuarios en las tareas

de mantenimiento.

1,00 LDV-HORIZONTAL 1.998,07 1.998,07

Linea de vida de HORIZONTAL UNE EN 795C -LDV16=45ML-
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Se propone el suministro e instalación de un conjunto de elementos homologados

según la UNE EN 795 Clase C, que afianzará el paso de los usuarios en las tareas

de mantenimiento.

1,00 CUBIERTA C

1,00 LDV-HORIZONTAL 1.279,41 1.279,41

Linea de vida de HORIZONTAL UNE EN 795C -LDV17=20ML-

Se propone el suministro e instalación de un conjunto de elementos homologados

según la UNE EN 795 Clase C, que afianzará el paso de los usuarios en las tareas

de mantenimiento.

1,00 LDV-INSTALACIÓN 15.344,44 15.344,44

Basándonos en la UNE EN 365/05 se redactará:

- Montaje de los sistemas

- Memoria Técnica del montaje

- Certificado de Montaje + Fabricante

- Libro de revisiones homologado

1,00 LDV-CARRO TRANS 443,30 443,30

Carro de translación UNE EN 353-1

Para el buen uso de los sistemas será necesario recurrir al carro de translación

homologado por el fabricante para el transito del sistema instalado.

1,00 G- MED.AUXILIARES 789,82 789,82

Grúa elevación brazo articulado

Para la ejecución de los trabajos se utilizará una cesta elevadora eléctrica con

brazo articulado. Incluye portes de entrega y recogida, alquiler, seguro y

gestión de residuos.

NOTAS                                                                        

Oferta sujeta a previa visita de obra para verificar el sistema de acceso y  

la zona de actuación.                                                        

CONDICIONES DE PAGO                                                          

50% A la firma del presupuesto.                                              

50% A la finalización de los trabajos.                                       

TOTAL Euro 45.342,79

IVA y Tasas Especiales NO incluidas.

Cualquier trabajo NO especificado y/o en horario no comprendido entre las 8:00h y las 17:00

será valorado y facturado de forma extraordinaria.

FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA

4











 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

Acces Vertical SL
C/ Lluis Sagnier nº16-18, bj. 1ª
08032, Barcelona

Madrid, 18 de Julio de 2013

A través del presente escrito confirmamos que Acces Vertical SL con CIF B64037609 es
entidad firmante del Pacto Mundial desde el 17 de Julio de 2013

Por lo tanto, se reconoce el compromiso de Acces Vertical SL con los 10 Principios del
Pacto Mundial en las áreas de Derechos Humanos, Normas Laborales, Medio Ambiente y
Lucha contra la Corrupción.

Este compromiso deberá ser comunicado a sus grupos de interés y reflejado en el Informe
de Progreso que deben presentar anualmente informando de los progresos realizados en
la implantación de los 10 Principios. 

Este certificado dejará de ser válido si la entidad Acces Vertical SL no cumple con su
compromiso de presentar el Informe de Progreso y es declarada inactiva por el Pacto
Mundial.

Por último, le recordamos que los miembros de la Red Española del Pacto Mundial están a
su disposición para ayudarle y asesorarle como nuevo miembro de la iniciativa.

Un cordial saludo,

D. Antonio Javierre
Secretario General

Red Española del Pacto Mundial
P.P.

www.pactomundial.org
Teléfono: 91 745 24 14








