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RESUM 
 
Una cultura popular rica en festes i tradicions, un entorn natural de paisatge prepirinenc a tan sols 100 

quilòmetres de Barcelona, un poble que convida al repòs, una gran oferta de turisme d’aventura que 

inclou rutes a cavall, amb quads, escalada,parapent,i esports de neu,així com un seguit de rutes idònies 

per a experts boletaires ; aquests són alguns dels principals reclams turístics d’Avià. Així doncs, el poble 

és un indret d’interès turístic per a gent de totes les edats, i de manera especial per a joves esportistes.  

 

Avià és un poble de poc més de dos mil habitants, situat a 693 metres d’altitud i amb una oferta 

gastronòmica de primera qualitat. Sorprenentment, el poble no disposa de cap equipament de gestió 

municipal per acollir els grups de persones, majoritàriament joves, que vénen a visitar Avià. L’escola de 

parapent local és una de les més prestigioses a nivell estatal per als amants d’aquest esport, ja que 

compta amb els vents favorables per a la pràctica del vol en parapent i amb un dels millors paisatges per 

gaudir de la vista des de l’aire. Tot plegat atrau gent jove d’arreu del país i fins i tot de l’estranger.  

 

La part més significativa del poble, per la seva bellesa històrica i el bon estat de conservació, és sens 

dubte el nucli antic. Parlem d’un centre històric on pràcticament totes les cases són habitades, i que 

tanmateix conserva al seu cor un important edifici gairebé en desús. Es tracta de la construcció que 

antigament acollia les antigues escoles –l’escola per a nens i l’escola per a nenes en espais separats dins 

el mateix edifici– i l’antiga Casa de la Vila. La importància de la conservació del patrimoni històric, inclou 

aquest edifici dins l’àmbit d’actuació per recuperar destacats espais transformats i actualment en desús. 

 

A partir d’una primera presa de contacte amb l’edifici, s’ha fet un croquis general per dibuixar-lo amb la 

màxima precisió possible, prenent les mides necessàries i realitzant les fotografies convenients per 

aconseguir una lectura del seu estat tant acurada com sigui possible.  

 

Un cop conegut l’estat actual geomètric, s’ha fet un recorregut per l’edifici tot observant aspectes com ara 

la seva configuració general i la de l’estructura, la disposició dels elements estructurals, les llums dels 

elements i les seves deformacions evidents. També s’ha pogut observar la presència d’insectes xilòfags i 

s’ha comprovat si hi ha elements amb signes de podriment, obtenint petites mostres allà on ha estat 

possible.  

 

 

 

 

 

En el croquis de l’edifici i de les dependències afectades, s’han indicat aquells signes més evidents 

d’alteracions del material i les situacions de risc que s’aprecien pel que fa a la seguretat de l’edifici. 

Un estudi més acurat al llarg de l’edifici ha permès el recull de dades per elaborar un procés de 

diagnosi i la posterior rehabilitació de tots aquells elements necessaris. 

 

Finalment, per adequar l’edifici al nou ús, ha calgut dur a terme un seguit d’obres que ens garanteixin 

la màxima seguretat i confort per a tots els usuaris, tals com la supressió de barreres 

arquitectòniques. S’ha elaborat un programa funcional per dimensionar correctament els espais que 

necessita l’equipament, de manera que es desenvolupi un circuit lògic a través de la instal·lació, 

evitant al màxim espais sense ús. Aconseguint, finalment, un alberg que s’adapta a les necessitats 

del poble, amb espais compartits polivalents que, alhora, cobreixen les necessitats d’activitats 

puntuals que pugui tenir el barri.  

 

A tot això, cal sumar-hi les condicions tècniques que fan de l’alberg una instal·lació digna i 

confortable, destinada a activitats per a joves, garantint en tot moment la correcta prestació dels 

serveis que ofereix, la qualitat de vida i la seguretat de les persones usuàries. Al mateix temps, s’ha 

intentat evitar efectes negatius per a l’entorn i molèsties a terceres persones. 

 

S’han valorat aspectes mediambientals i d’estalvi energètic, així com també, la relació amb l’entorn i 

els seus espais, per tal que l’alberg pugui desenvolupar una funció educativa i social. 
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PREFACI   
 
 
Contribuir d’alguna manera a promoure l’activitat al centre històric d’Avià és i ha estat sempre una de les 

meves prioritats. Segurament el fet de viure al nucli antic, i molt a prop de l’edifici objecte d’estudi, ha 

estat un dels principals motius pels quals m’he animat a tirar endavant aquest projecte.  

 

Durant molt de temps, l’Ajuntament d’Avià es va plantejar ubicar-hi un centre de dia per a la gent gran del 

poble, però finalment aquest equipament es va construir en un altre indret. Amb tot això, ens trobem 

davant un edifici pràcticament en desús i amb la possibilitat de transformar-lo dotant així al municipi 

d’unes infraestructures turístiques destinades a dos dels grans grups que visiten la població, els joves i 

els escolars en colònies.  

 

La seva situació privilegiada -camps, masies i petits turons verds conformen una visió harmònica als peus 

de les primeres serralades prepirinenques- i el fet de combinar la muntanya i el terreny planer 

converteixen Avià en un lloc ideal per a la pràctica d'una gran varietat d'esports i d’activitats tant 

d’aventura com de lleure. Per això penso que és possible recuperar l’activitat al nucli antic del meu poble, 

sempre i quan es tingui en compte tot allò que no alteri la composició original de l’edifici i el seu entorn. 

Comptar amb un equipament com és ara un alberg de joventut pot ser de gran interès tant per als 

habitants del poble, com per tots aquells que vénen de pas per Avià.  

 

Es tracta d’un projecte que vol posar a l’abast de tothom una instal·lació destinada a alberg de joventut 

però que, alhora, oferirà la possibilitat d’acollir-hi diferents activitats, conferències, etc. a nivell del barri i, 

d’aquesta manera, es podria recuperar per al poble un antic edifici que forma part de la història de molts 

avianesos –recordem que durant dècades va ser l’única escola municipal.   

 

D’altra banda, el poble d’Avià sempre ha estat predisposat a millorar i acondicionar els edificis públics 

existents. Sense anar gaire lluny, al mateix nucli antic, s’han dut a terme operacions semblants ,amb 

resultats molt positius. És per això  que de ben segur seria un pas endavant continuar amb projectes 

similars.  
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1. INTRODUCCIÓ 

 
L’actual edifici de les antigues escoles i casa de la vila te una escassa utilització i no s’adapta a les 

necessitats d’espais públics expressades per l’Ajuntament. Presenta un acceptable estat de conservació 

pel que fa al bon aspecte exterior, però amb patologies d’importància a l’interior; a més no s’adapta a les 

normatives vigents. Com es veurà més endavant, s’han identificat certes patologies, en funció dels estudis 

fets a tal efecte, s’estudien les opcions d’enderroc i fer obra nova de les parts més malmeses i de 

rehabilitació i acondicionament d’altres. 

 

En definitiva, es crearà un nou equipament que serà ubicat al centre del nucli antic, amb una de les seves 

façanes donant a la plaça Abat Oliba i les altres al carrer que porta el mateix nom.  

És important ressaltar que l’Ajuntament té un especial interès en millorar el nucli antic. Tenint en compte 

la redacció de l’estudi del programa d’alberg de joventut i dels recursos del nucli antic, es defineix una 

proposta. A partir d’aquesta proposta s’ha procurat tenir en compte tots aquells aspectes que puguin 

contribuir a una millora de la vida dels veïns dins el nucli.  

 

Amb la mateixa voluntat, s’ha tingut en compte la supressió de barreres arquitectòniques adaptant l’edifici 

a tots els seus potencials usuaris. Sense canviar la volumetria original, s’han hagut de millorar alguns 

aspectes per garantir la còmoda mobilitat d’aquestes persones. 

 

Un darrer tema que s’ha tingut en compte i, no per això menys important, és el de la gestió dels residus 

durant el procés d’obra, la incorporació de nous materials reciclats per a subbases, paviments, panells 

aïllants i d’altres, amb materials i productes que disposin d’etiqueta ecològica o del distintiu de garantia de 

qualitat ambiental, com ara pintures, mecanismes d’estalvi d’aigua i de baix consum. 
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2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
 
 
2.1. LOCALITZACIÓ I DESCRIPCIÓ DEL SOLAR 

Dins l'actual demarcació territorial, Avià pertany a la Comarca del Berguedà, província de Barcelona. El 

seu límit oriental és el riu Llobregat. Hi aflueix per aquest sector la riera de Coforb i en drena el territori la 

riera de Clarà, que forma part del límit sud-oest i desguassa al Llobregat dins el terme de Casserres. Al 

nord-oest limita amb els cingles de Coforb (terme municipal de Capolat), al sud-oest i al sud amb els 

termes de L'Espunyola, Montclar i Casserres i a l'altra banda del Llobregat, per l'est, amb el terme 

municipal d'Olvan. 

L'economia tradicional de la zona ha estat basada en l'agricultura i la ramaderia, però de mica en mica ha 

anat cedint pas a la indústria, sobretot tèxtil. El sector de serveis ocupa, també, una part important de la 

població. 

La bellesa del paisatge és una de les característiques singulars d'Avià. Com hem comentat abans, camps, 

masies i petits turons verds conformen una visió harmònica als peus de les primeres serralades 

prepirinenques. 

El nucli principal del municipi és el poble d’Avià, que s’estén de forma allargada entre el camí de Santa 

Maria i la carretera de Berga, ocupant un total de 32 Ha. El poble es troba situat a la part nord-oriental del 

terme municipal, al costat de la C-26, carretera que uneix Berga i Solsona.  

El nucli antic és la seva part més singular i es troba a l’entorn del que era conegut com “la Sagrera”, 

formada per l’antiga església de Sant Martí i el cementiri, dels quals en resten pocs vestigis originals. El 

nucli està creixent sobretot pel cantó occidental, que limita amb la riera de Coforb, la qual suposa una 

barrera natural entre la zona urbana i l’agrícola.  

Al nord del nucli hi trobem les primeres feixes del morral de Sobrestada. L’est mira cap a la serra de Noet 

i al sud s’hi estenen bones terres de conreu amb vista de Casserres. Travessa bona part de l’eixample la 

carretera BV-4135, direcció a Cal Rosal. Als extrems nord-oest i sud-est hi ha unes petites zones 

industrials.  

El municipi gaudeix d'autonomia, té personalitat jurídica i plena capacitat per a l'exercici de les funcions 

públiques que té encomanades, per representar els interessos de la col·lectivitat respectiva i per gestionar 

els serveis públics la titularitat dels quals assumeixen. 

 

 

 
 
2.2. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 
 

 
 
 
2.3. ANTECEDENTS 
 
L’edifici objecte d’estudi forma part del conjunt d’edificis existents al nucli antic d’Avià. Situat al carrer 

Abat Oliba nº 12, que va ser la primera via del poble juntament amb el carrer Portal, portal d’accés al 

poble, on hi havia l’església i el cementiri. 

L’edici en qüestío és un dels que forma la plaça Abat Oliba, on també hi havia el castell; torre 

destinada a la vigilància dels camins d’accés. 

El carrer Abat Oliba travessa tota la zona nord-est del nucli antic d'Avià. Les cases, que es situen a 

les dues bandes del carrer, daten majoritàriament dels segles XVII-XVIII, encara que moltes s'han 

reconstruït i modernitzat; però cal destacar que el nucli ha estat habitat permanentment i, per tant, 

que les construccions són fruït de diferents segles. Principalment són de planta i, com a màxim, tres 

pisos, amb parets mitgeres. El nucli és lleugerament aturonat, essent el punt més elevat la plaça 



 Títol: Projecte de rehabilitació d’un edifici municipal i canvi d’ús a un alberg de joventut 
Autora: Maria Fernández Gusart 

8 

Abat Oliba, al final del carrer del mateix nom, i observant-se el desnivell entre el primer i el segon tram del 

carrer Portal que es salva amb unes escales. A partir del segle XVIII el nucli va créixer cap a l’est i cap a la 

zona de la plaça del Padró.  

 

Aquest edifici data de 1907 i va ser construït per millorar les instal·lacions escolars, ja que l’any 1902, 

davant d’una clara demanda d’una nova escola, els càrrecs municipals assenyalaren la ubicació triada, al 

centre del municipi. El procés de construcció va ser lent, perquè una escola no es fa en quatre dies, 

sobretot si no es disposa de gaires recursos i es depèn de l’administració. En qualsevol cas, l’any 1907 al 

carrer Abat Oliba, s’inaugura la nova escola. A la planta superior s’hi ubicà la nova Casa de la Vila. 

L’any 1926 l’Ajuntament adquireix dues cases del carrer Abat per tal d’arranjar l’entorn sanitari de les 

escoles, constituint-hi la plaça dels Estudis, actual plaça Abat Oliba. 

 

 
 

Edifici de la casa de la vila. Foto posterior al 1926. 
Comencen les obres a la plaça dels Estudis. 

 

Al 1977, es van traslladar les escoles al carrer Estudis, on són actualment, i es va fer reformes a la Casa 

de la Vila. 

 
 
2.4. DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 
 
La planta de l’edifici segueix el traçat del carrer Abat Oliba fins a arribar a la plaça. La part posterior es 

troba entre parets mitgeres. La coberta és de dues vessants, acabada amb teula àrab. Les façanes són 

de pedra i revestides amb arrebossat.  

La seva altura és de planta baixa, planta pis i sota-coberta, amb una caixa d’escala que dóna accés a 

l’antiga casa de la vila. L’edifici està dividit en dues parts en horitzontal i vertical. A la planta baixa hi ha un 

accés que condueix a la zona on estudiaven els nois, enllaçada a unes escales que donen accés a la 

Casa de la Vila. A l’altra banda de l’edifici hi ha l’altre accés per a les noies; al costat hi ha Correus. A la 

primera planta hi ha la nova distribució que es va fer a l’Ajuntament després de la reforma de 1977. I a 

sobre de Correus, hi ha una plaça que era el pati d’esbarjo de les noies. 

Actualment, part de la planta baixa està destinada a sala de tallers per a diferents grups cívics de la 

població i a esplai. La resta d’aquesta planta l’ocupa el  Casal de joves. La planta primera està 

tancada i no s’hi fa res. 

 

2.5. PROGRAMA 
 
El programa de l'edifici existent, és el següent: 

Planta Baixa, amb dues grans sales que han tingut diversos usos al llarg dels anys, amb els 

corresponents serveis. Una part de la planta baixa (la situada al costat de l’antiga l’escola de noies) 

és actualment el local de Correus.  

Planta Primera, ocupada per la Casa de la Vila i les seves dependències. Consta de: sala d’espera, 

serveis, arxiu, serveis tècnics, alcalde, secretari, oficines, sala de juntes, dues sales més i un 

magatzem.  

Accés a sota-coberta per una trampilla que es troba al replà de l’escala. Sortida a la coberta a través 

d’una llucana.  

La plaça que hi ha sobre Correus també forma part de l’edifici. 

 
 
2.6. SISTEMA CONSTRUCTIU 
 
El sistema constructiu de l'edifici existent és a base de parets de càrrega de paredat comú fet amb 

pedres sense concertar i morter de calç aèria, amb voluntat de ser revestides. Cantonades i brancals 

de finestres i portes fetes amb maó. La paret posterior i els pilars a partir de la primera planta són de 

maó, els pilars de planta baixa són de fosa. Els forjats són de revoltó de guix i bigues de fusta 

recolzades sobre jàsseres del mateix material i perpendiculars a la façana. En alguns llocs apareix 

emblancat i en altres tapats per plaques de guix. L’estructura de la coberta es recolza sobre una falsa 

encavallada on reposen els cabrions que aguanten les llates, sobre les quals es recolzen les peces 

ceràmiques que fan de canal i a sobre d’aquestes les teules cobertores. Cal dir que la geometria de 

la coberta no permet la construcció d’una correcta encavallada. Pel que fa al tractament de 

superfícies, es destacaria que el paviment és de mosaic hidràulic; a l’escala el sòcol és corregut i 

pintat, les parets de pedra estan arrebossades i pintades, així com les particions interiors i sostres 

enguixats i pintats. Finalment, faltaria parlar de les façanes, revestides amb  un arrebossat, i de les 

finestres de planta baixa que donen al carrer, emmarcades amb un recrescut. Passa el mateix amb el 

sòcol de tot el voltant de façana. La barbacana està constituïda per una sèrie de maons sobresortits i 

a la façana del carener (la de la plaça), està acabada amb un remat de paret de dues filades de maó, 

a l’igual que moltes cases del voltant.  Als cantons on el carrer tomba, també hi ha un recrescut de 

dalt a baix, probablement per reforçar-ho d’alguna manera.  

Per la seva composició es fàcil deduir que es tracta d’un edifici de finals del segle XIX principis del XX 

perquè tot i ser majoritàriament de parets de pedra també es fa ús del maó en zones on 
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probablement es volia reforçar. Tots els elements de ferro com són les baranes i la porta de l’escala, són 

de ferro laminat, excepte els pilars de fosa de la planta baixa. El paviment és de mosaic hidràulic i en 

general el tractament de les superfícies també són característics d’aquest moment. La coberta descansa 

sobre cavalls i està feta de llata per canal, com totes les cobertes del nucli antic que encara no s’han 

refet. El remat de façana, la gran altura lliure entre forjats i els recrescuts de les finestres, formen part del 

mateix moment constructiu. 

 

L’estat general de l’edifici és bo pel que fa referència a les parets i forjats però molt deficient en el referent 

a la coberta, on s’observen grans llums que provocaran fletxes importants, així com els acabats i 

instal·lacions. La mala conservació dels arrebossats de les façanes, de la façana posterior sobretot, 

ofereix una impressió de mal estat de conservació que no es correspon amb l’estat real del conjunt de 

l’edifici.  

Les parets de l’edifici estan en un estat de conservació acceptable, sense que es vegin esquerdes 

importants ni desploms a nivell estructural tot i que sí a nivell d’acabats. Al contrari que amb els envans 

interiors on hi ha l’antic ajuntament, amb peces trencades, mal lligades i amb fissures. L’acabat de 

façanes és a base d’arrebossat de morter, que està en un estat regular a la façana del carrer, i molt 

malmès en la façana posterior, on s’haurà de refer totalment. 

La coberta, de bigues de fusta i teula ceràmica col·locada llata per canal, les llates presenten un aspecte 

molt degradat degut a humitats i essent, la majoria d’elles, atacades per agents biòtics. Igualment s'ha de 

preveure una renovació de les barbacanes de la teulada. 

Les bigues de fusta de les diferents plantes estan, en general, en un bon estat de conservació.  

 
 
2.7. SERVEIS I CONDICIONS URBANÍSTIQUES 
 
L'edifici està situat en sòl urbà i en un carrer edificat per cada costat; disposa dels serveis urbanístics 

necessaris, com són subministrament d’energia elèctrica i d’aigua potable, xarxa telefònica, enllumenat 

públic, etc.. Igualment hi ha xarxa pública de clavegueram. 

Comprèn totes les infraestructures necessàries per a la mobilitat de les persones i les 

mercaderies. Compren també les àrees de domini públic de protecció del sistema, a bandai banda de la 

infraestructura, i les d’aparcament de vehicles. 

L'edifici està situat al carrer Abat Oliba nº12 d’Avià.  

Plantejament vigent: Normes Subsidiàries del municipi d’Avià. 

Qualificació urbanística: equipament públic.  

Les obres de rehabilitació projectades mantenen l'alçada actual i el volum de l'edifici, sense alteracions, 

tot i canviant-li l’ús original.  

 
 
 
 

2.8. NECESSITATS I CONVENIÈNCIES DE LA REHABILITACIÓ 
 
L’edifici de les antigues escoles i Casa de la Vila forma part del llegat històric del poble, en un període 

tan important com és començaments del segle XX, quan el poble experimenta un creixement notable i 

es fa necessària una millora de les escoles; per tant, la rehabilitació de l’edifici objecte d’estudi 

contribueix a la necessària conservació del patrimoni històric i arquitectònic del municipi. 

 

L’estructura arquitectònica de l’edifici, amb els alts finestrals de la façana principal, importants 

entrades emfatitzades amb una obertura superior  correspon clarament a la tipologia dels edificis 

d’entitats públiques de finals de segle XIX principis del segle XX.  

 

Les condicions d’estructura de l’edifici, tal com s’ha dit anteriorment, permeten perfectament la seva 

rehabilitació i nova utilització, sense necessitat de modificar-ne la composició ni el volum. 

 

En el present projecte es proposa consolidar l’estructura actual de parets, pilars, forjats i coberta, 

amb totes aquelles actuacions i reforços puntals que s’han cregut necessaris, fer una redistribució 

interior per adequar-lo al nou ús, adaptant-se a les condicions segons decret 140/2003, de juny, 

d’aprovació del Reglament d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, refent les 

instal·lacions i els acabats interiors i dotant-lo dels serveis higiènics corresponents.  

Igualment, es preveu fer una reparació dels acabats de les façanes, mantenint d'una manera general 

la seva composició actual.  

Finalment, per adaptar-lo al nou ús, s’han de tenir en compte la supressió de barreres 

arquitectòniques amb les modificacions estructurals que comporti.  
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 Façana actual des de la plaça Abat Oliba                                         Façana actual del carrer Abat Oliba. 

 

2.9. PROGRAMA FUNCIONAL 
 
L’equipament previst per donar resposta a les necessitats d’acollir el turisme, majoritàriament de joves o 

infants, serà l’alberg de joventut prèviament esmentat.  El programa de necessitats del centre i de 

recursos per al nucli antic és conseqüència de l’anàlisi de la situació actual, i de les necessitats 

detectades. A continuació es defineixen les característiques dels diferents espais que integraran el centre 

i més endavant, s’inclou el quadre on es defineix el programa funcional. 

 

El programa es composa, bàsicament, dels següents espais: 

 Un espai destinat a la recepció i informació de les persones usuàries 

 Un espai per a ús dels alberguistes, dotats d’equipaments per preparar i conservar els aliments i 

rentar els estris de cuina 

 Dormitoris 

 Menjador 

 Blocs sanitaris higiènics separats en funció del sexe de les persones 

 Sala tallers o estança destinada a les activitats pròpies de qui usa la instal·lació 

 Instal·lació per rentar i estendre la roba. 

Totes aquestes dependències estaran situades en habitacions diferents i no podran tenir altres usos que 

aquells a què estan destinades originàriament. 

 
 
2.9.1. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 
En funció dels requeriments d’espai analitzats i de la seva ocupació prevista, s’ha elaborat el programa 

funcional que es detalla en el següent gràfic.  

Pel dimensionat dels espais s’ha partit de ràtios coneguts d’ocupació, que posteriorment s’han verificat i 

adaptat a les necessitats específiques de l’equipament. 

En els gràfics de la proposta es mostren els espais amb una distribució estàndard que permet fer-se 

una idea de les seves possibilitats reals.  

 

 

 
Organigrama funcional 

Lav. Mag. 
 

Sala  
Tallers 

 
 Cuina 

 
Menjador 

Sala 
Audio 

Jocs  
Exterior 

Dormitori 
Dones 

 
 Dormitori 

Homes 

ACCÉS 

Lavabo  
Dones 

Lavabo  
Homes 

Recepció 
Informació 

 
 Vestíbul 

Espai 
Roba 
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Espais Superfície útil (m2) 

Vestíbul 1 13 13 
Accés 1 23 23 Vestíbul i accessos 
Recepció 1 13 13 
Menjador 1 36 36 
Sala Tallers 1 34 34 Espais d'ús comú 
Sala Audiovisuals 1 21 21 
Magatzem 2 5 10 
Cuina 1 10 10 Serveis (PB) 
Serveis higiènics 2 4 8 
Dormitori 1 1 38 38 
Dormitori 2 1 27 27 Dormitoris 
Dormitori 3 1 51 51 
Serveis higiènics 2 14 28 
Serveis higiènics adaptats 1 6 6 
Local neteja 1 1 1 

Serveis (P1) 

Rentar-estendre 1 25 25 
Zona jocs exterior 1 32 32 
Espai cuidador 1 14 14 
Pati recollida selectiva 1 12 12 

Altres Dependències 

Local instal·lacions 1 27 27 

Total superfície útil 429 

Les superfícies del quadre són únicament dels espais de programa, sense incloure els 
passos ni els espais tècnics ni els gruixos de la construcció, que s'estimen en un 40% de 
la superfície de programa. 

Taula 2.1.9. Programa funcional 

 
2.9.2. CONDICIONS GENERALS DELS ESPAIS 
 

Accessos: És important que l’alberg disposi d’un accés principal fàcilment identificable que faciliti 

l’orientació de les persones i el control de l’edifici. Pel diferent caire entre les activitats que es preveuen a 

la planta baixa, serà convenient separar les principals activitats per zones i accessos independents. A tot 

això, se li sumarà un nou accés des de la plaça per resoldre la supressió de barreres arquitectòniques, 

facilitant l’accés a tota persona minusvàlida.  

Les dues portes d’accés principals es comuniquen en un cancell, per millorar la comoditat a l’usuari i 

minimitzar les pèrdues tèrmiques. 

 

Vestíbul: És el punt d’entrada i de recepció principal, d’encreuament de la major part de les activitats i 

usuaris. Ha de permetre una orientació clara cap a les altres zones de l’edifici. Compartiran l’accés i el 

vestíbul el major nombre d’activitats possibles, ja que interessa que sigui un lloc viu i dinàmic i evitar 

duplicats de superfícies. 

 

L’edifici està distribuït de tal manera que separa la zona de dia de la zona de nit, aquesta divisió 

s’aconsegueix de forma vertical, destinant la planta baixa a ús diürn i la planta primera a ús nocturn. 

Així doncs, a la planta baixa hi ha la zona de cuina i menjador, separada per un corredor de serveis 

que integra, un espai d’emmagatzematge de material, servei, servei adaptat i espai per a neteja, de 

la zona d’activitats i audiovisuals.  
L’accés directe des del carrer a la sala de tallers, permet dur a terme activitats no relacionades 

directament amb l’alberg, de tal manera que, el barri pot utilitzar aquesta sala per les seves pròpies 

activitats, conferències, tallers, etc. sempre i quan no interrompi el funcionament normal dels 

alberguistes. La sala de tallers, per tant, podrà ser utilitzada en ocasions puntuals, com a centre cívic.  

 

 
 
A la planta primera, es troben els dormitoris, els serveis separats per sexe, els serveis 

adaptats, espai per a neteja i, aprofitant el desnivell que hi ha, per ubicar-hi la zona del 

cuidador. Des d’aquesta planta, també hi ha l’accés per sortir a la zona del porxo reservada 

per rentar i estendre la roba, juntament amb un espai de jocs exterior degudament limitat. 
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L’objectiu del programa és definir l’alberg tenint en compte les necessitats del poble, amb espais 

compartits polivalents que cobreixin les necessitats de les activitats que tenen una ocupació parcial, 

evitant el màxim espai sense ús. 

 

Els espais previstos per al nou equipament s’adapten fidelment al programa funcional establert 

anteriorment. Establint les condicions tècniques necessàries que ha de complir una instal·lació destinada 

a activitats amb infants i joves, per tal de garantir la correcta prestació dels serveis que ofereix, la qualitat 

de vida i la seguretat de les persones que l’usen, l’estalvi de molèsties a terceres persones, l’absència 

d’afectes negatius per a l’entorn i, molt especialment la seva funció educativa i social; l’alberg compta amb 

una capacitat per a 30 usuaris més dos cuidadors. 

 

 

2.10. SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 
 

L’Alberg projectat compleix totalment les condicions establertes per als edificis d’ús públic. 

L’accés a l’edifici es fa per un itinerari adaptat, i l’escala i ascensor que permeten l’accés a les diferents 

plantes són també adaptats. 

El nombre de places en habitacions adaptades i el de serveis adaptats supera els mínims establerts en la 

normativa. 

Igualment s’han projectat serveis adaptats a les zones d’ús comú.  

 

 

2.11. GESTIÓ DE RESIDUS I AMBIENTALITZACIÓ 
 
Durant les obres, caldrà optimitzar la gestió de residus derivats de les obres mitjançant la seva 

separació per tipus, alhora que es quantifiquin i gestionin correctament mitjançant gestors autoritzats.  

En les obres d’edificació s’hauran d’incorporar l’ús de materials reciclats per a subbases, paviments, 

panells aïllants, i d’altres, amb materials i productes que disposin d’etiqueta ecològica o del distintiu 

de garantia de qualitat ambiental, com ara els utilitzats com a pintures, mecanismes d’estalvi d’aigua, 

llums de baix consum, etc. Per altra banda, cal minimitzar i evitar la utilització de materials que durant 

la seva fabricació hagin produït un destacat impacte al medi ambient i aquells potencialment 

perillosos per a la salut, com ho són els derivats del fibrociment. 

En el cas de demolició de construccions preexistents a l’interior de l’edifici, es destinaran els residus 

petris genera la formació de paviments. 

 
S’hauran de preveure espais a l’interior de la parcel·la i integrats per a la recollida selectiva dels 

residus domèstics, com ara paper i cartró, vidre, envasos i rebuig, i compost. En tot cas, s’haurà de 

fer un estudi d’impacte visual per tal de situar adientment els contenidors fora de l’abast immediat de 

les vistes des de les edificacions i des de les zones de lleure. 
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3. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 
 
3.1. DIAGNOSI 
 
3.1.1. DESCRIPCIÓ DE LESIONS 
 
 
FONAMENTACIÓ 
 
La fonamentació de l’edifici formada per la continuïtat dels tancaments exteriors encastats al terreny no 

presenten lesions.  

 

ESTRUCTURA 

 

PARETS DE CÀRREGA 

 

En general, els tancaments exteriors es troben en bon estat, únicament s’aprecien esquerdes formant 

arcs de descàrrega a sobre d’algunes obertures, així com també es veuen algunes zones amb 

despreniment del revestiment.  A la façana posterior és on s’observen les esquerdes més importants.  

 
 

              
                                                 
             Foto 1.-  Esquerda a una obertura              Foto 2.- Fissures a la façana                        Foto 3.- Fissures a la façana 
 

Els tancaments de la façana posterior, exposats a un ambient més humit, a la seva part interior i 

pràcticament al llarg de tota la façana apareixen humitats per capil·laritat, tant a les juntes com a la fàbrica 

de maó. 

La paret posterior de paredat comú, també apareixen algunes zones amb humitats procedents del subsòl.  

 

Les humitats més importants amb eflorescències que es localitzen són, en el tram d’escala que comunica 

la planta baixa amb la planta pis. Les sals produïdes tenen un espessor considerable, de manera que es 

desprenen amb facilitat amb un suau fregament. Tot i així, aqueta humitat no afecte a les bigues de fusta. 

Pel què fa a la part del extradós de la façana posterior, es desprèn el revestiment amb facilitat a les zones 

més humides. 

 

 

      
                              
                              Foto 4.- Humitats per capil·laritat a la          Foto 5.- Humitats amb eflorescència  
                                    paret de pedra.                                            a les Escales. 
 

 
VOLADISSOS  
 
Degut a la falta de goteró a les lloses que suporten els balcons, l’aigua s’escorre, afectant i 

erosionant tota la part inferior. D’altra banda, la falta de pendent provoca que l’aigua es filtri, de 

manera que entra en contacte directe amb els recolzaments de la barana i causa problemes de 

corrosió i la conseqüent expansió d’aquesta.  

 

 
                                                               
                                                              Foto 6.- Humitats per falta de goteró.                                           
 
PILARS 
 
Els pilars de fàbrica de maó es troben en bon estat, i no s’ha detectat cap anomalia pròxima als 

mateixos. Els revestiments dels pilars de les plantes baixa i primera no es veuen malmesos per cap 

possible moviment estructural.  

 

A la planta baixa es troben quatre pilars de fosa en perfecte estat de conservació. 
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                                                           Foto 7.- Pilar fosa.                     Foto 8.-  Pilar de fàbrica.                                     
 
BIGUES 
 

El forjat està format per bigues de fusta, recolzades sobre jàsseres del mateix material i amb una capa 

d’acabat que no reparteix uniformement les càrregues, fet que produeix fissures en alguns paraments 

verticals.  

 

Pel que fa a les bigues, s’observa un lleuger atac de petits corcs (anobium puntatum) a la majoria d’elles,  

incloent-hi les jàsseres, que afecten la capa superficial però sense fer malbé el duramen, és a dir, sense 

generar un atac de tipus estructural.  

 

 

Tot i que a les bigues no s’observen mostres de putrefacció per humitat, tenint en compte les dades que 

s’ha obtingut en part dels tancaments, s’ha procedit a  la utilització del punxó al cap de les bigues 

dubtoses per determinar si estan afectades per fongs de putrefacció. Els resultats han estat negatius; 

totes elles es troben en perfecte estat.  

 

 
 

      
 

                                 Foto 9.- Bigues vistes..                                      Foto 10.- Bigues en falç sostre.                                  
 
 
 
 
 

COBERTA 
 
En general, el seu estat és deficient, es detecten importants humitats per filtració degut al trencament 

d’algunes teules i d’altres de soltes sense cap tipus de morter. Les humitats són tals, que provoquen 

la putrefacció de gairebé totes les bigues que l’aguanten, reduint la seva capacitat portant i provocant  

fletxes prou considerables en alguns casos.  

 

Tant en bigues com en jàsseres s’aprecien clivelles al llarg de tota la peça, en les seves cares 

inferiors i laterals, d’una profunditat que oscil·la de 2 a 4 cm. Encara que suposen una disminució de 

la qualitat de la fusta, de difícil valoració, no signifiquen cap esgotament de la capacitat de 

resistència.   

  

 

      
    

                             Foto 11.- Cavalls coberta.                                 Foto 12.- Bigues coberta.                                
 
 
PARTIONS INTERIORS I REVESTIMENTS 
 

A l’interior s’observen diverses fissures i esquerdes, sobretot en paraments, degut a què participen en 

l’equilibri del sostre i no estan pensats per treballar solidàriament amb cap element estructural. 

 

Tots els despreniments de tancaments estan un sobre l’altre de manera que es pot atribuir a una 

causa comú. Alguns envans situats just sota les jàsseres de fusta presenten esquerdes i fissures 

totalment verticals. Es pot deduir que aquestes hi són presents de fa temps.  

 

      
                                       
                                     Foto 13.- Partions interiors.                        Foto 14.- Envà sota jàssera de fusta.                                  
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El  revestiment de tots els paraments verticals és correcte, excepte el de la façana posterior on, com s’ha 

comentat anteriorment, apareixen importants despreniments de bona part del revestiment. 

 

 

      
                                   
                                    Foto 15.- Despreniments façana posterior.     Foto 16.- Despreniment revestiment.                                  
 
 
SANEJAMENT 
 
No es detecten lesions de cap instal·lació de sanejament, ja que estan fetes en una reforma posterior.  
 
 

 
 
                                                                     Foto 17.- Serveis actuals de planta primera.                                  
 
 
FUSTERIA 
 
La fusteria es troba en bon estat de conservació, malgrat que en algunes finestres i portes la pintura hagi 

caigut. Presència d’agents biòtics, petits corcs, però en tot cas, de poca importància; les situades la 

façana es troben encara més deteriorades per l’exposició als agents atmosfèrics. 

 

 

 
                                                                      Foto 18.- Fusteria exterior en mal  
                                                                                     estat de conservació.                                 

 
BARANES  
 
Les baranes, tant les exteriors com les interiors, es troben afectades per la corrosió. 
 
 

      
 
                               Foto 19.- Baranes en balcons de façana.          Foto 20.- Barana en escala interior.                                  
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3.1.2. DESCRIPCIÓ DE CAUSES 
 
 
ESTRUCTURA 
 
PARETS DE CÀRREGA 

 

Esquerdes 

 

Les fissures a la part superior de les obertures de les finestres venen provocades per un mal 

funcionament de les llindes. Formades per peces ceràmiques a sardinell, conformen un arc horitzontal, i 

tenen una component horitzontal molt important que fa que els moviments de la façana generin 

esquerdes sobre aquestes elements. 

 
Despreniments 
 
Els punts on s’observa un lleuger despreniment del revestiment indiquen una possible dessecació del 

conglomerant abans del degudament necessari i han format fissures per retracció del mateix. La causa 

pot ser l’excés de conglomerant a l’amasada, i això implica que es produeixi un augment de la retracció, 

provocant les ja lesions descrites.   

 
Humitats 
 
La humitat continguda en el tancament de façana posterior és a causa de les esquerdes que s’hi 

observen, ja que són un camí per la filtració de les aigües de la pluja. 

Les eflorescències localitzades al tancament interior venen produïdes, probablement, per les sals 

absorbides del terreny a través de la humitat per capil·laritat que pot ascendir per la façana. Cal indicar 

que la part posterior de la façana es troba orientada al nord i en un rasot on no arriba el sol. És molt 

probable que la causa sigui la mateixa, humitat per capil·laritat, però que les sals provinguin del mateix 

parament. 

 
 
VOLADISSOS  
 
Les taques i eflorescències que apareixen com a conseqüència directa de les humitats són un defecte de 

la geometria de la vora del voladís per evacuar l’aigua de la pluja i evitar que discorri per la cara inferior 

de l’element. Això explica que el material estigui contínuament exposat i que, amb el pas del temps, es 

degradi de forma continuada. També podria ser per la falta d’impermeabilització superior, la qual podria 

generar filtracions constants, que arrosseguen cap a l’exterior  tant la brutícia com les sals solubles que 

taquen la superfície.  

 

 
 

BIGUES 
 
Les bigues es troben totes elles en bon estat tot i que, a causa de la inexistència d’una capa de 

compressió a tots els forjats que afavoreixi el repartiment uniforme de les càrregues, es detecten 

petites fletxes, suficients per provocar fissures en algunes particions interiors.    

 

Les lesions que s’observen a les bigues i jàsseres de fusta pròpiament dites són les produïdes per 

corcs. Afectant únicament de forma superficial, sense malmetre la part resistent de la fusta. 

 
 
COBERTA 
 
Les lesions a coberta venen produïdes clarament per la filtració d’aigua de la pluja; també el 

trencament d’algunes peces i d’altres de soltes faciliten aquet tipus de lesió. Degut a la important 

filtració que s’ha anat produint al llarg del temps, la major part de les bigues que sostenen la coberta 

tenen les cares laterals podrides. 

 

Les clivelles localitzades a la majoria de bigues són produïdes per canvis bruscos d’humitat a l’interior 

de l’edifici i per la possible absorció d’aigua de la pluja per les filtracions en les ruptures de la coberta.  

 
 
PARTIONS INTERIORS I REVESTIMENTS 
 
Les esquerdes i fissures observades a particions interiors són a causa de la transmissió dels esforços 

a compressió que transmet la jàssera i les bigues de fusta als envans. 

 

Es detecten importants despreniments de revestiment a la façana posterior a causa de la humitat que 

ascendeix del subsòl i puja per la paret de l’edifici. També hi ha una pèrdua de material superficial, en 

zones del recrescut del sòcol al llarg de la façana principal, provocades per l’erosió mecànica, degut 

a impactes.   

 

 
FUSTERIA 
 
La fusteria exposada a la intempèrie és la que es troba més malmesa a causa de diferents agents. 

Per una banda l’important exposició a la intempèrie i per l’altre a atacs biòtics (corcs) de poca 

importància. 

 

 
BARANES 
 
A totes les baranes es detecta la pèrdua progressiva de partícules de la superfície del metall, com a 

conseqüència de la formació d’una pila electroquímica. La causa principal és l’ambient humit.   
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3.1.3. DESCRIPCIÓ DE REPARACIONS. RESTAURACIÓ I REHABILITACIÓ 
 
 
L’estat general de l’edifici és deficient, ja que presenta lesions prou importants en diversos punts, sobretot 

per falta de manteniment ja que es tracta d’un edifici d’escassa activitat. Per aquest motiu i seguint els 

requisits mínims d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, es recomana executar una 

sèrie d’actuacions. 

 
 
FONAMENTACIÓ 
 
Seria convenient la realització de proves a la fonamentació per veure l’estat de la mateixa i així comprovar 

si les esquerdes que apareixen a la façana posterior troben aquí el seu origen. 

 

No obstant s’haurà de realitzar un descens de càrregues, per conèixer les que suporta aquesta 

fonamentació i les seves corresponents parets de càrrega.     

 
 
ESTRUCTURA 
 
L’escairada original del forjat resulta insuficient per donar resposta a les exigències dels serveis previstos, 

així com la necessitat d’un increment de capacitat mecànica per adaptar-nos a la normativa vigent. 

 

Una de les mancances històriques dels sistemes estructurals amb parets de càrrega i bigues de fusta és 

la seva dificultat per actuar com un tot unitari. El sostre es troba en bon estat, però una manera de 

millorar-ne el seu comportament consisteix en incrementar la seva rigidesa, cosa que ens permet 

aconseguir un millor repartiment de les càrregues i un millor comportament en cas d’esforços horitzontals. 

Per tant, per millorar la capacitat portant del sostre es realitzarà una llosa de formigó sobre l’estructura 

actual, convenientment connectada, sempre que els increments de la càrrega que comporta no 

comprometin l’estructura vertical. 

 

Els passos a seguir són els següents: 
 

I. Enderroc i desmuntatge d’envans, paviments i altres materials situats sobre el sostre, fins arribar a 

la cara superior de les bigues i de l’entrebigat, i tenir-los perfectament nets i sanejats. 

II. Estintolament del sostre i lleugera recuperació de la fletxa. 

III. Formació de traus d’ancoratge de la futura llosa de formigó a les parets perimetrals. 

IV. Fixació de connectors a les bigues. 

V. Protecció dels sostres existents amb plàstics, per evitar que estigui en contacte amb la humitat 

que produirà el formigó fresc. 

VI. Col·locació de la malla electrosoldada en tota la superfície del sostre. 

VII. Realització de la llosa de formigó, d’un gruix entre 4 i 8 centímetres. Per corregir les 

deformacions, caldrà aconseguir prèviament un pla sensiblement horitzontal amb materials 

lleugers, per no sobrecarregar el sostre. 

VIII. Desestintolament, un cop el sostre hagi arribat a la resistència requerida, amb les precaucions 

necessàries per a la posada en càrrega del nou sistema. 

 

 

 

1. Connexions a les parets 

2. Xapa de formigó 

3. Malla electrosoldada 

4. Connectors 

5. Làmina de polietilè 

6. Reblert de material lleuger 

7. Bigues de fusta 

 

Figura 3.1.3. Manual de diagnosi, patologia i intervenció en estructures de fusta, manuals de diagnosi -3- 

Capítol 3. Tipologies estructurals amb fusta. 

 

Es procedirà a la realització de tractament preventiu vers els agents biòtics per a totes les bigues de 

fusta, abans de la realització de la capa de compressió, consistent a l’aplicació d’un protector químic 

insecticida-fungicida, amb una dotació de més de 0,30 l/m².  

 

Les esquerdes de la façana posterior és probable que siguin causa d’un assentament superficial del 

terreny, degut al deteriorament de la fonamentació existent, constituïda per un massís de 

mamposteria en sec que com a molt pot tenir un aglomerant molt baix en dosificació i, com a 

conseqüència, degradat.  La solució òptima per aquest cas serà un reforç de la mateixa, ja que l’àrea 

de recolzament és suficient. 

La injecció a pressió de morter de ciment pot ser una bona solució per millorar fonamentacions de 

baixa qualitat. La injecció necessita espais comunicats per poder progressar, amb la qual cosa és 

possible en aquest cas. La injecció consisteix en omplir amb morter de ciment, mitjançant la pressió 

proporcionada per un compressor, els forats existent del massís, que juntament amb el material que 

el constitueix, formarà al fraguar un material de major resistència.  
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El sallat superficial de les esquerdes s’ha de fer desprès de netejar bé els llavis de la fractura. Desprès, 

s’aplicarà un sallant semielàstic, aquest producte semielàstic serà resina de tipus epòxid. 

  

 Per solucionar el tema de les humitats per capil·laritat es realitzarà un tractament de barreres verticals 

per eliminar-les des de l’origen. Es procedirà a fer un drenatge del terreny, per reduir el contingut 

d’humitat en aquest, independentment d’altres tasques. La cota del conducte serà lleugerament inferior a 

la del recolzament de la fonamentació i la distància a aquesta depèn de la consistència del terreny, ja que 

la rasa oberta haurà d’aguantar sense que s’esfondri amb l’ajut d’entibacions. Aquesta operació s’ha de 

completar amb la construcció d’una vorera perimetral que se solapi amb la rasa del drenatge.  

 
Per tal d’assecar les humitats del mur, es pot confiar en la difusió espontània del vapor de l’aigua i en la 

normal evaporació d’aquest líquid a través de les superfícies lliures del parament i sense intervenció 

directe sobre les parts afectades. 

 

Les eflorescències de sulfats solubles de color blanc, es poden eliminar amb un simple raspall i rentat 

amb aigua. Pels sulfats alcalins s’utilitza solucions de sabó sòdic al 1%. Les taques que es troben sobre 

el revestiment de guix, s’eliminaran amb solucions derivades de compostos E.D.T.A. (àcid etilic-diaminic-

tetracètic). 

 

Repicat de tota la part del revestiment que hagi patit despreniments d’algun tipus. 

 

La intervenció proposada per corregir les fissures provocades per un mal funcionament de les llindes es 

base en col·locar un element resistent que treballi a tracció ( un perfil en forma de T) en la part inferior de 

la llinda, amb la finalitat de contrarestar els esforços i unificar el comportament de l’element. 

Es proposa: 

I. Apuntalar per la cara interior . 

II. Realitzar un tall amb “la radial” per ubicar els perfils. 

III. Netejar, i a continuació introduir els reforços fixats amb resines o bé amb un morter reparador. 

IV. Tractar l’element metàl·lic amb un antioxidant i pintura.  

V. Protegir el reforç amb un revestiment tipus arrebossat o estuc. 

 

Finalment, es tractarà el frontal vist de les llindes, omplint les fissures i unificant el pla exterior.  

 

Per millorar les característiques de les lloses dels balcons, es sanejaran o en segons quins casos 

substituiran tots els ferros que subjecten les baranes i estan encastats a la pedra. Posteriorment, 

s’aplicarà una protecció als ferros per evitar oxidacions. Es rejuntarà la llosa amb morter sense retracció i 

per l’acabat i protecció es procedirà a la col·locació de paviment amb rajola tradicional i goteró, formació 

de pendent per assegurar el drenatge, sanejar la trobada del travesser inferior del balcó i rejuntar. 

COBERTA 

 

L’estat de la coberta és tant deficient que és recomanable la substitució completa, aprofitant per 

realitzar un correcte aïllament tèrmic, així com una bona impermeabilització.   

 

 

PARTICIONS INTERIORS Y REVESTIMENTS 

 
Els envans interiors s’aconsella la seva substitució ja que els materials utilitzats en la seva 

construcció no asseguren una correcte reparació. 

 

Tota la part exterior de les façanes requereix la substitució completa del revestiment. Per un correcte 

aïllament tèrmic es col·locaran plaques de cartró guix amb un aïllament de plaques semirígides de 

llana de roca.  

 

 

FUSTERIA 

 

Pel que fa a la fusteria tant la interior com la exterior es convenient la seva substitució, ja sigui per 

nous elements de fusta o bé d’alumini imitant aquest material, però sempre amb vidre amb càmera 

d’aire tipus “Climalit”. 

 

 

BARANES 

 

S’ha de llimar les baranes per treure l’òxid, donar una capa d’imprimació i dues de pintura. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Títol: Projecte de rehabilitació d’un edifici municipal i canvi d’ús a un alberg de joventut 
Autora: Maria Fernández Gusart 
 

19

3.2. OBRES A REALITZAR 
 
 
ESTINTOLAMENT 
 

Es realitzarà un estintolament per tal d’obrir un nou accés des de la plaça per resoldre la supressió de 

barreres arquitectòniques. El procés d’execució serà el següent: 

 Primer de tot es realitzaran els treballs previs a l’execució de l’estintolament que consisteixen a 

delimitar la zona de treball, definir els espais reservats a acopi de materials. Es tindrà en compte la 

circulació del personal de l’obra encarregat de transportar els residus que es generin, l’eliminació 

dels possibles obstacles i desnivells i la reserva d’un espai a l’exterior per ubicar el contenidor de 

runes. Desmuntatge d’elements que puguin dificultar tant l’execució com l’entrada dels materials a 

la zona d’intervenció, falsos sostres, portes, mobiliari, etc. Extracció del paviment a les zones on 

es recolzen els puntals ja que aquests han de transmetre els esforços al terreny. 

 La següent fase consisteix en construir l’estintolament de perfils transversals format per perfils IPE 

120 cada 30 cm. S’iniciarà l’apuntalament de baix cap a dalt, és a dir, de la planta inferior a la 

superior, realitzat amb puntals telescòpics. Aquests puntals es recolzaran en sotaponts i llates 

d’empostissat de fusta. Sempre col·locant el puntal en elements resistents del forjat (no a  

l’entrebigat) i que hauran de coincidir els puntals de la planta baixa amb els de la planta primera. 

És molt important que abans de col·locar els puntals a la planta baixa es col·loqui al terra el perfil 

que es col col·locar, ja que després no podrem fer-ho. Una vegada passats els perfils transversals 

s’amortera amb morter sense retracció per donar-li mes consistència al conjunt. L’entrada en 

càrrega de l’estintolament haurà de ser progressiva i el més simultània possible per evitar 

concentracions de tensions.  

 Seguidament, es demolirà la paret. Es definirà bé el contorn per no excedir-se en la longitud. Una 

vegada finalitzada la demolició, es col·locaran uns perfils en L a les cantonades de la paret per 

evitar possibles disgregacions de la pedra, quan la paret entri en càrrega, ja que per càlcul no 

necessitem pilars. Aquests perfils s’uniran amb una platina que posteriorment rebrà el dau de 

formigó sobre el qual descansarà la biga. Finalment es col·loca la biga, que serà un perfil HEB 

240, la unió als extrems d’aquesta serà articulada per mantenir l’estructura isostàtica. 

 Per acabar es procedirà al desestintolament i entrada en càrrega de la nova estructura. Això es 

realitzarà quan es tingui la seguretat que tots els elements disposats anteriorment estan 

perfectament executats. L’entrada en càrrega és un moment delicat i es realitzarà prenent especial 

atenció a possibles deformacions no previstes. En primer lloc es desmuntaran els puntals i perfils 

transversals del pis superior i finalment els de planta baixa. 

 

 

 

 

FONAMENT ASCENSOR I RAMPA ACCÉS 

 

Per a la realització del fonament de l’ascensor, cal fer una excavació de terres amb l’ajut d’un 

martell pneumàtic per picar el terreny dur i realitzar el pou de fonamentació de l’ascensor. 

Formació de capa de 10 cm de formigó de neteja a l’interior del pou del fossat de l’ascensor. 

Posteriorment es farà la llosa del fossat amb formigó armat HA-25 i prèvia col·locació d’armadura  

B500S segons Plànol 16.  

Per a la formació dels murets del fossat, primer de tot s’encofra i es forma a base de formigó 

armat HA-25 inclosa l’armadura corresponent B500S. Un cop abocat el formigó, es vibrarà per 

garantir-ne la compactació dels àrids. Finalment es desencofra. 

Per a la formació de la rampa d’accés a l’edifici des de la plaça, es procedeix a fer una solera de 

formigó en massa HM-20, reglejada, de 15 cm de gruix, sobre 15 cm de grava compactada. 

Inclosa la col·locació de la malla metàl·lica de diàmetre 5 mm. 

 

 

FORMACIÓ DE LA COBERTA 

 

La coberta estarà formada per teula àrab vella, similar a l’existent, presa amb morter pobre de 

ciment pòrtland, inclosos els careners, entregues a les xemeneies, etc.  Els casos especials 

d’entregues es resoldran amb planxes de plom de 2,5 mm de gruix o teles asfàltiques protegides. 

L’aïllament de la coberta per damunt de la solera d’encadellat, serà a base de capa de poliuretà 

projectat de 6 cm de gruix. Així com la formació de xapa de morter de 3 cm de gruix, lleugerament 

armada amb una malla metàl·lica. L’encadellat ceràmic descansa sobre bigues de formigó 

autoresistents separades cada 75 cm. I els cavalls, han estat substituïts per perfils metàl·lics 

degudament dimensionats, veure Plànol 18.  Finalment, per tal de substituir la falsa encavallada, 

caldrà col·locar una planxa d’acer soldada als dos perfils del carener, amb funció de tirant, per 

garantir l’estabilitat del conjunt. 
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3.3 INSTAL·LACIONS 
 
3.3.1. SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
 
L’edifici disposarà de mitjans adequats per subministrar a l’equipament higiènic previst d’aigua apta pel 

consum de forma sostenible, s’ha de comprovar si l’aportació del cabal és suficient pel seu correcte 

funcionament, sense alterar les propietats d’aptitud pel consum i impedir els possibles retorns que puguin 

contaminar la xarxa, així com incorporant mitjans que permetin l’estalvi i el control de l’aigua. 

Els equips d’aigua calenta dotats del sistema d’acumulació i els puts terminals d’utilització tindran unes 

característiques tals que evitaran el desenvolupament de gèrmens patògens. 

Així mateix, es disposarà de medis adequats per extreure les aigües residuals generades de forma 

independent amb les precipitacions atmosfèriques i amb les escorrialles.  

La instal·lació ha de comptar amb unes condicions mínimes de subministrament a tots els aparells i 

equips que la conformen. 

 

 
 

A tots els puts de consum la pressió mínima ha de ser de 100 KPa i no ha de superar els 500 KPa en cap 

put de consum.  

La temperatura de ACS en els puts de consum estarà compresa entre 50ºC i 65ºC . 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ 

 

La instal·lació de subministrament d’aigua desenvolupada al projecte de l’edifici està composta per 

una escomesa, una instal·lació general, d’una contabilització única, d’un tub d’alimentació, una 

distribució principal i de les corresponents derivacions col·lectives.  

 

Els conductes aniran pel fals sostre de l’edifici, aïllats a tot el seu recorregut i subjectes al sostre. Es 

col·locaran de manera que es permetin dilatacions sense afectar als altres elements i quan 

traspassen parets  ho fan mitjançant passamurs i garantint la estanquitat.   

Les canonades seran de coure,  les rígides s’utilitzaran com a muntants de tubs d’alimentació i les de 

rotlle per les derivacions col·lectives, ja que aquestes són més fàcils de manipular i de doblegar. 

Totes elles són lleugeres, l’òxid de coure és una corrosió que s’autoprotegeix i no es deteriora.  

 

Canonades de coure 

 
Els accessoris amb forma de T, colzes, corbes, es soldaran mitjançant un soplet (soldadura 

forta/plata), que garanteixen el suport de les pressions altes. En aquells punts on els tubs de coure 

vagin encastats, es faran les corresponents regates, el tub de coure anirà enfundat en un tub de PVC 

corrugat, que es dilata i contrau segons la temperatura de l’aigua de forma independent, evitant fer 

malbé la paret. 

 

Les conduccions seran col·lectives, amb un sol comptador i, a partir d’aquí, un muntant amb diferents 

sortides que van alimentant de manera successiva les dues plantes. 

Té com a avantatge, una major compensació de pressió i cabal (amb el coeficient de simultaneïtat) 

però es prendrà la precaució de situar claus de sectorització que ens puguin garantir el 

subministrament a tot l’edifici en cas d’avaria.      

La distribució serà inferior, es tracta d’alimentar l’edifici de baix a dalt. La xarxa de distribució ve 

enterrada pel carrer (cota 0,00) fins al punt més alt i desfavorable.  

Cada cambra humida tindrà claus de pas pròpies i cada aparell una clau de seccionament.  
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 Clau de seccionament del lavabo 
 

 

El sistema centralitzat sempre va amb acumuladors, per escalfar l’aigua i acumular-la necessitem una 

habitació de calderes, de manera que permeti acumular el volum d’aigua necessari per a la instal·lació.  

Cal la col·locació d’antiretorns després dels comptadors i a la base dels muntants.  

 

 Sistemes antiretorn 
 
 

 
ESQUEMA DE PRINCIPI 

 

 
Veure Plànol Esquema de Principi 

 

Xarxa d’aigua freda: 

 

• Escomesa amb clau de presa sobre el tub de distribució de la xarxa exterior de 

subministrament que obri el pas a l’escomesa.  

• Un tub d’escomesa que enllaci la clau de presa amb la clau de tall general, que serveix per 

interrompre el subministra a tot l’edifici, situat a dins la propietat, accessible per ser manipulat. 

• Filtre de la instal·lació general que reté els residus de l’aigua per evitar problemes a les 

canonades metàl·liques. Situat a continuació de la clau de l’edifici. La situació del filtre ha de 

permetre les operacions de neteja i manteniment sense haver de tallar el subministra.  

• L’arqueta del comptador general disposarà de la clau de tall general, el filtre, el comptador, 

una clau, aixeta de proba, una vàlvula antiretorn i una clau de sortida.  

• Tub d’alimentació que circula pel falç sostre, amb registres al llarg de tot el seu recorregut per 

una correcte inspecció i control de fugues. 

• Distribució principal amb claus de pas en totes les derivacions, de tal forma que en cas 

d’avaria en qualsevol punt no s’hagi d’interrompre tot el subministrament. 

• Muntants col·locats en zones buides i registrables. Els ascendents han de tenir una vàlvula 

antiretorn, una clau de tall per les operacions de manteniment i una clau de pas amb aixeta de 

buidat. 

• Les derivacions a les habitacions humides són independents, cadascuna té una clau de tall 

d’aigua freda i una per aigua calenta. 

 

 

Xarxa d’aigua calenta: 

 

• La xarxa de distribució d’ACS està dotada d’una xarxa de retorn, ja que la longitud del tub al 

punt de consum més allunyat és superior a 15m.  La xarxa de retorn està composta per un 

col·lector de retornen les distribucions per grups múltiples de consum. El col·lector te una 

canalització amb pendent descendent des de el col·lector de retorn, fins l’acumulador. Les 

xarxes de retorn discorriran paral·leles a les d’impulsió.  

• Es disposarà de bombes de recirculació doble, de  muntatge paral·lel, per garantir la pressió 

en tots els punts. Col·loquem un petit dipòsit per evitar que les bombes succionin en buit, és 

un element de protecció. Aquestes dispositius tenen una capacitat aproximada de 20l., amb 

una petita boia de màxim i una de mínim. La boia de mínim desconnecta les bombes 

automàticament quan el dipòsit arriba al nivell mínim.  
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 Bombes de recirculació 

 

• Per suportar adequadament els moviments de dilatació per efectes tèrmics, les distribucions 

principals han de tenir els tubs i els seus anclatges de tal manera que dilatin lliurament, segons lo 

establert en el Reglament de Instal·lacions Tèrmiques en Edificis i les seves Instruccions 

Tècniques Complementaries ITE per a les xarxes de calefacció. 

• L’aïllament de les xarxes de tubs, tant en impulsió com en retorn, ha d’ajustar-se al Reglament de 

Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis i les seves Instruccions Tècniques Complementaries ITE. 

• Els sistemes de regulació i de control de temperatura estan incorporats als equips de producció i 

preparació. El control sobre la recirculació permet recircular l’aigua sense consum fins que s’arribi 

a la temperatura adequada.  

  

 
ESTALVI D’AIGUA 
 
La xarxa d’ACS disposa d’una xarxa de retorn paral·lela a la de subministra ja que la longitud de la tubera 

al put de consum més allunyat és major a 15m. 

Totes les aixetes dels lavabos i cisternes estan dotades de dispositius d’estalvi d’aigua. 

 

 

UBICACIÓ COMPTADOR GENERAL 

 

Es trobarà ubicat a façana, al costat de l’espai previst per instal·lacions, tancat amb una porta capaç de 

resistir adequadament tant les accions de la intempèrie com possibles esforços mecànics derivats de la 

seva utilització i situació. Dotada d’una reixa que possibiliti la necessària ventilació de la càmera. Tancada 

amb pany i clau, per impedir la manipulació de persones no autoritzades, tant del comptador com de la 

seva clau. 

 

  

 

 

 

 

 

3.3.2. CAPTADORS SOLARS 
 
ESTABLIR EL CONSUM ENERGÈTIC 

 

Per saber quina quantitat d’aigua calenta consumeix un usuari, es fa una previsió dels consums a 

partir de dades estadístiques, ja que en pocs edificis s’avalua el consum d’ACS. Així doncs, el 

consum mitjà en pensions, hostals i albergs és de 70 l/client. 
 

Un cop establert el volum d’aigua que consumiran els usuaris de la instal·lació, cal trobar l’energia 

que s’ha d’aportar per aconseguir augmentar la temperatura de l’aigua de la xarxa fins als 45ºC de 

servei segons l’ICAEN. 

 

De la següent taula s’extreu la temperatura mitjana de la xarxa per a cada mes. En el nostre cas 

obtindrem la que fa referència a Barcelona.  

 

 
Per tant, el volum ACS que obtindrem serà de:  
 

Volum ACS = 30 usuaris x 70 l = 210 litres 
 
I l’increment de temperatura correspondrà a: 
 

∆t = (tservei – txarxa) 
 

  GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE 

Volum(litres) 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 

T xarxa (ºC) 8 9 11 13 14 15 16 15 14 13 11 8 

T servei (ºC) 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

Incr. Temp. 37 36 34 32 31 30 29 30 31 32 34 37 
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INCLINACIÓ DELS CAPTADORS 
 
La inclinació dels captadors variarà segons l’estació de l’any en què es faci servir més la instal·lació. Així 

doncs, per aquest cas en que serà un ús continuat correspondrà a l’època més desfavorable (hivern) i la 

inclinació vindrà donada per la latitud més 10º d’inclinació sobre aquesta.  

 

En el cas de Catalunya la latitud és igual a la inclinació, és a dir uns 41º. Per tant, la inclinació idònia de 

les plaques seria de 51º orientat cap al sud segons l’Ordenança municipal i el RITE. Donat el cas que en 

el nucli antic l’Ordenança Municipal no permet elevar volums a les teulades, les plaques tindran la 

inclinació del pendent de la coberta.  

  

Un cop conegut el volum d’aigua a escalfar diàriament i el salt tèrmic que cal donar, calculem l’energia 

diària a consumir a través de l’expressió: 

 
Q = V · δ · Ce · ∆t 

 
  GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE 

Volum(litres) 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 

T xarxa (ºC) 8 9 11 13 14 15 16 15 14 13 11 8 

T servei (ºC) 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

Incr. Temp. 37 36 34 32 31 30 29 30 31 32 34 37 
Energia 
(Kcal) 7770 7560 7140 6720 6510 6300 6090 6300 6510 6720 7140 7770 

Energia (MJ) 32,4 31,52 29,77 28,02 27,15 26,27 25,39 26,27 27,15 28,02 29,77 32,4 
 
Energia MJ= Energia kcal x 4,17/1000 
 
 

CÀLCUL DE L’ENERGIA QUE APROFITA L’EQUIP SOLAR 

 

Evidentment, la instal·lació solar no pot aprofitar el 100% de la radiació disponible, és a dir,l’equip solar 

només aprofita una part del total. Aquest rendiment es deu principalment a les característiques del 

captador i a les pèrdues de calor a les canonades i a l’acumulador.  

El càlcul de l’energia que pot aprofitar la instal·lació, l’aconseguim fent servir com a dada de partida, la 

radiació disponible i aplicant-li successius rendiments. 

 

La radiació efectiva s’obté a partir de la radiació a 50º. Aquesta última, obtinguda prèviament en les taules 

del ICAEN que fan referència a les dades de la província de Barcelona per cada mes de l’any. Restem el 

6% d’aquesta mateixa radiació a dita radiació, donat que les pèrdues de seguretat s’han de tenir en 

compte també. D’aquesta manera obtenim la següent radiació efectiva: 

 

Radiació efectiva= Radiació a 50º - 6% de la radiació a 50 

 

Del total de radiació que arriba al captador en intensitat suficient com per a produir un escalfament 

efectiu, una part és rebutjada per reflexió al vidre, una altre és captada i, finalment, una part 

d’aquesta última, és reemesa cap al medi ambient.  

 

La proporció de radiació que aprofita el captador respecte la radiació efectiva que arriba al captador, 

la defineix el rendiment del captador. 

 

El rendiment del captador no és un valor fix, ja que depèn de factors que varien durant el 

funcionament del captador (temperatura mitjana del captador, temperatura ambient, intensitat de 

radiació solar). Per tant, farem sevir una expressió que ens permeti acostar-nos al rendiment mig diari 

del captador per a cada una dels mesos de l’any. 

 

Per tal de saber la intensitat de radiació necessitem les hores de sol que es produeixen al dia durant 

cada mes de l’any. És a dir que per la obtenció d’aquesta intensitat repartirem la radiació efectiva al 

llarg del dia en les hores de sol que es produiran al llarg d’aquest mateix dia. I obtenim: 

 

Intensitat de radiació= Radiació efectiva / Hores de sol 
 

Temperatura diürna ambient a Catalunya: 

 
Hores de sol diàries és el nombre d’hores de sol efectiu del dia mitjà de cada mes, i s’obté de la 

següent taula vàlida per a Catalunya.  

La radiació efectiva està expressada en W/m² a partir de la relació 1000W = 3,6 MJ. 

 

 
 
 

 
 
 

  GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE 

Radiació 50º 12,17 14,48 17,66 19,62 20,28 20,42 20,65 20,77 19,77 17,09 13,71 11,55 

Rad.Efectica 11,44 13,61 16,6 18,44 19,06 19,19 19,41 19,52 18,58 16,06 12,89 10,86 

Hores sol 7,5 8 9 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9 9 8 7 

Inten.de Rad 423,7 472,6 512,3 539,2 557,3 561,1 567,5 570,8 573,46 495,68 447,57 430,95 

T mitjana 11 12 14 17 20 24 26 26 24 20 16 12 
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RADIACIÓ QUE APROFITA EL SISTEMA 
 
Un cop tenim les dades més generals que fan referència a tota la instal·lació solar fotovoltaica ens 

centrem en cada captador. Per tal de saber el rendiment de cada captador apliquem la fórmula: 

 
Rendiment dels captadors = 0.94b – m (Tcap-Tamb)/I 

 
Radiació que aprofita el captador = Rendiment del captador · Radiació efectiva 

 
 

  GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE 

Rend. Capt. 10,70% 18,90% 26,30% 33% 38,60% 44,40% 47,50% 47,70% 45,10% 34,20% 22,90% 13,60% 
Rad que 
aprfofita                         

el captador 1,224 2,572 4,366 6,085 7,357 8,52 9,22 9,311 8,38 5,492 2,952 1,477 
 
 

De tota la radiació que pot aprofitar el captador, l’usuari n’aprofita només una part en forma d’ACS, la 

resta es perd en forma de calor a través de les parets de l’acumulador, les canonades, les vàlvules i la 

resta d’accessoris del circuit. 

Per tal d’avaluar aquestes pèrdues s’agafa un valor mitjà de percentatge de pèrdua en aquest cas el 15% 

i reduïm la radiació que aprofita el captador.  

De manera que per trobar l’energia que aprofita tot el sistema, hem d’aplicar el percentatge corresponent: 

 

Energia que aprofita el sistema = Energia que aprofita el captador · 0,85 
 

A partir de la superfície dels captadors es pot obtenir el número de captadors que es necessitin, ja que es 

disposa de la superfície d’un captador i només falta calcular la superfície a cobrir de captadors que 

necessita la instal·lació: 

 

Superfície dels captadors= Energia de consum / Energia que aprofita el sistema 
 
S’establirà la superfície de captadors del model LKN LECKEN-90 a muntar per a produir l’ACS de la 

instal·lació destinada a alberg de joventut per a una ocupació de 30 persones que està situat al municipi 

d’Avià (Berguedà), durant tot l’any amb un consum d’aigua normal. 

 

Superfície útil del captador LECKEN-90 :1,616 m²  

  GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE 
Rad que 
aprofita                         

el sistema 1,04 2,18 3,71 5,17 6,25 7,24 7,837 7,914 7,12 4,668 2,509 1,255 

Sup captador 31,15 14,46 8,02 5,42 4,34 3,62 3,24 3,32 3,81 6 11,86 25,81 

Nº captadors 19,3 8,9 4,9 3,3 2,6 2,2 2 2 2,3 3,7 7,3 16 
 

TRIAR LA SUPERFÍCIE I EL NOMBRE DE CAPTADORS A MUNTAR 

 

Un cop calculat la superfície de captadors que caldrà muntar per cobrir el 100% de les necessitats de 

cada un dels mesos de l’any, cal analitzar els resultats de cara a prendre una decisió de quina 

superfície muntar tenint en compte que es tracta d’un compromís tecnic-econòmic amb els següents 

matisos. 

 

1. Cada mes de l’any té unes necessitats energètiques i un nivell d’aprofitament solar diferent. 

2. Si es munten els captadors que cal per a cobrir els pitjors mesos de l’any (hivern) la 

instal·lació restarà sobredimensionada la resta de l’any, i això allargarà el termini 

d’amortització i provocarà un sobreescalfament que pot arribar a ser problemàtic. 

3. Si es munten els captadors justos per a cobrir el millor mes de l’any (estiu), durant la resta de 

mesos, l’aportació solar serà inferior al 100% de les necessitats i caldrà emprar energia de 

suport. Aquesta opció ofereix la millor solució econòmica. 

4. Si s’analitzen els diferents mesos, es fàcil trobar un nombre de captadors lleugerament 

superior al de l’estiu que ens permet un funcionament 100% solar durant 4 o 6 mesos de 

l’any, una aportació d’energia de suport a l’hivern i un mínim ris de sobreescalfament a l’estiu. 

Aquesta opció seria la més favorable en aquest cas. 

Per tant, si es munten tres captadors es cobrirà el 100% del consum des de maig fins a setembre, 

però si se’n munten quatre, es cobriria el 100% del consum des d’abril fins a octubre i més del 50%, 

des de març fins a novembre. Per tant, aquesta seria la decisió més encertada des del punt de vista 

de rendibilitat econòmica. 

 

VOLUM D’ACUMULACIÓ 
 

A partir de la superfície de captadors que cal muntar en una instal·lació, podem escollir el volum 

òptim d’acumulació perquè si no existeix una relació adequada, trobarem temperatures 

d’acumulació no desitjades (massa baixes per a acumuladors grans i massa elevades per a 

acumuladors petits). 

La relació entre superfícies de captadors i el volum d’acumulació més adequada per aquesta 

latitud, és la següent: 

50 a 75 l d’acumulació per a cada metre quadrat de captador 
 

TAULA RESUM DE CÀLCULS 

 

Tal i com s’ha descrit, aquest és un procés de càlcul lògic en el qual, partint de les dades 

bàsiques (volums d’ACS de consum i radiació solar disponible) s’arriba, a través d’aplicar els 

factors de rendiment dels diferents elements, a la tria de l’equip idoni. La manera més clara de fer 
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aquest càlcul és per mitjà d’una taula que permet ordenar tots els resultats obtinguts per a cada 

concepte durant els dotze mesos de treball.  

  GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE 

Radiació 50º 12,17 14,48 17,66 19,62 20,28 20,42 20,65 20,77 19,77 17,09 13,71 11,55 

Rad.Efectica 11,44 13,61 16,6 18,44 19,06 19,19 19,41 19,52 18,58 16,06 12,89 10,86 

Hores sol 7,5 8 9 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9 9 8 7 

Inten.de Rad 423,7 472,6 512,3 539,2 557,3 561,1 567,5 570,8 573,46 495,68 447,57 430,95 

T mitjana 11 12 14 17 20 24 26 26 24 20 16 12 

Volum(litres) 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 

T xarxa (ºC) 8 9 11 13 14 15 16 15 14 13 11 8 

T servei (ºC) 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

Incr. Temp. 37 36 34 32 31 30 29 30 31 32 34 37 

Energia (Kcal) 7770 7560 7140 6720 6510 6300 6090 6300 6510 6720 7140 7770 

Energia (MJ) 32,4 31,52 29,77 28,02 27,15 26,27 25,39 26,27 27,15 28,02 29,77 32,4 

Rend. Capt. 10,70% 18,90% 26,30% 33% 38,60% 44,40% 47,50% 47,70% 45,10% 34,20% 22,90% 13,60% 

Rad que aprf                         

el captador 1,224 2,572 4,366 6,085 7,357 8,52 9,22 9,311 8,38 5,492 2,952 1,477 
Rad que 
aprofita                         

el sistema 1,04 2,18 3,71 5,17 6,25 7,24 7,837 7,914 7,12 4,668 2,509 1,255 

Sup captador 31,15 14,46 8,02 5,42 4,34 3,62 3,24 3,32 3,81 6 11,86 25,81 

Nº captadors 19,3 8,9 4,9 3,3 2,6 2,2 2 2 2,3 3,7 7,3 16 
 
 
 
 

RESULTATS 
 
Nombre de captadors escollits: 4 captadors 
Superfície útil a muntar: 6,45 m² 
Volum d’acumulador: 400 l  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.3. INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 
  
XARXA D’EVACUACIÓ 
 
L’edifici en qüestió, consta de dues plantes, en les quals hi trobem diferents zones que requereixen 

una instal·lació de sanejament; pel què fa a la planta primera, hi trobem els lavabos i la zona de 

rentar i, a planta baixa hi ha lavabos i la cuina.  

 

La instal·lació d’evacuació d’aigües disposarà de tancaments hidràulics que evitin el pas de l’aire 

contingut a la mateixa cap a zones ocupades i sense que afecti al flux de residus.  

Les canonades de la xarxa d’evacuació tindran el tresat més senzill possible, amb unes distàncies i 

pendents que faciliten l’evacuació dels residus i seran autonetejables. En tot cas, s’evitarà la retenció 

d’aigües al seu interior. 

Les canonades seran accessibles en tot moment per facilitar-ne el manteniment, en els llocs on no 

sigui possible, hi haurà el corresponent pericó o registre. 

Es disposarà de sistemes de ventilació adequats que permetin el funcionament dels tancaments 

hidràulics i l’evacuació de gasos. 

 

Els col·lectors han de desaiguar, perfectament per gravetat al pericó general que constitueixi el punt 

de connexió entre la instal·lació d’evacuació i la xarxa de subministrament pública, a través de la 

corresponent escomesa. 

 

L’evacuació serà el més senzilla possible per aconseguir una circulació natural per gravetat, evitant 

els canvis bruscos de direcció i utilitzant les peces especials adequades. Aniran connectats sempre 

que sigui possible. La distància del sifó a la baixant no serà major de 2m. Els aparells amb sifó 

individual han de tenir les característiques següents: 

 

a. A les piques de la cuina, els safarejos i els lavabos la distància al baixant ha de ser 4m com a 

màxim, amb pendents entre un 2,5 i un 5%. 

b. A les dutxes la pendent ha de ser menor o igual al 10%. 

c. El desguàs dels inodors als baixants s’ha de realitzar directament amb una longitud igual o 

menor a 1m sempre que no sigui possible donar la pendent necessària al tub.  

 

Les piques i lavabos tindran el corresponent sobreeixidor. Les unions dels desaigües han de tenir la 

major inclinació possible, que en qualsevol cas no podrà ser menor de 45º. Els ramals dels desaigües 

dels sifons individuals han d’anar units a un tub de derivació que desemboqui al baixant . 
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 Sifó individual 
 

 
BAIXANTS I CANALONS 
 
Els baixants es realitzaran sense desviacions ni retranquejos i amb diàmetre uniforme en tota la seva 

altura, és a dir, el baixant no ha de disminuir en el sentit de la corrent. 

 

COL·LECTORS 

 

Els baixants aniran connectats mitjançant peces especials, segons les especificacions tècniques del 

material. La connexió d’un baixant d’aigües pluvials al col·lector estarà separat com a mínim 3m de la 

connexió del baixant més pròxim d’aigua residual. Tindran una pendent del 1% com a mínim. A tots els 

trams rectes, a cada trobada o enllaç, tant en horitzontal com en vertical, així com en derivacions, hi haurà 

els corresponents registres constituïts per peces especials, segons el material, de tal manera que els 

trams entre ells no superin els 15m.  

 

DIMENSIONAT 

 

Pel dimensionat de la instal·lació, s’aplicarà un procediment separatiu, és a dir, es dimensionarà la xarxa 

d’aigües residuals per una banda i la xarxa d’aigües pluvials per l’altre, de manera separada i 

independent, per posteriorment mitjançant les oportunes conversions, dimensionar un sistema mixta. 

S’utilitzarà el mètode d’ajustament del nombre d’unitats de desaigua a cada aparell sanitari, tenint en 

compte que és d’ús públic. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.3.4. RENDIMENT DE LA INSTAL·LACIÓ TÈRMICA 
 
El disseny de la instal·lació tèrmica es basa en un conjunt de supòsits, coneixements de condicions 

interiors a complir i de les condicions exteriors, així com dels criteris que permeten estimar el seu 

adequat comportament respecte a la funcionalitat perseguida de benestar, seguretat i ús racional de 

l’energia.  

 

L’ambient tèrmic es defineix per aquelles característiques que condicionen els intercanvis tèrmics del 

cos humà amb l’ambient, en funció de l’activitat de la persona i de l’aïllament tèrmic de la seva 

vestimenta, i que afecten a la sensació de benestar dels ocupants. Aquestes característiques són la 

temperatura de l’aire, la temperatura radiant mitjana del recinte, la velocitat mitjana de l’aire a les 

zones ocupades i, per últim, la pressió parcial del vapor de l’aigua o la humitat relativa.  

Les condicions interiors de disseny es fixaran en funció de l’activitat metabòlica de les persones i el 

seu grau de vestimenta i, en general, estaran compreses entre els límits següents: 

 

 
Els valors s’han de mantenir en totes les zones ocupades (parets, coberta, etc.) 
 
 
COMPONENTS DE LA INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ 
 
La instal·lació de calefacció està composta de un generador de calor, canonades, radiadors, 

elements de control i elements de seguretat. 

 
Per definir un sistema de calefacció hem de tenir en compte el grau de concentració, l’energia 

transformada en calor, tipus d’emissió de calor, traçat i disseny dins l’edifici i la naturalesa del fluid 

caloportant. 

 

El tipus d’energia utilitzada serà convencional, de gas natural, amb el recolzament del sistema 

d’energia solar. Els elements encarregats de cedir calor a l’ambient que volem escalfar seran 

radiadors. El fluid caloportant serà calefacció per aigua calenta. El sistema de distribució serà 

bitubolar, dos tubs, un d’impulsió i un altre de retorn, emissions en paral·lel, i de retorn directe. 
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SALA DE MÀQUINES 
 
Es dissenyarà de forma que satisfaci uns requisits mínims de seguretat per les persones i l’edifici on 

s’ubiqui i en tot cas es facilitin les operacions de manteniment i conducció. Les sales de màquines no es 

poden utilitzar per fins diferents als d’allotjar equips i aparells al servei de la instal·lació de climatització, i 

en aquests, a més, no es podran realitzar treballs aliens als propis de la instal·lació. 

 

CALDERA 

 
És la font calorífica de la calefacció, on es crema el combustible i la seva energia calorífica es transmet a 

una massa d’aigua. 

Les calderes es classifiquen segons el tamany, el combustible, si és només de calefacció o mixta (ACS) i 

pel material de construcció.  

El tamany de la caldera es classifica per la seva potència calorífica (Kcal/h).  

Les soldadures del sistema bitubolar no poden anar encastades, per tant, aquesta instal·lació s’executarà 

pel sostre i baixarà vista per les parets, embegudes dins una regleta. Les canonades seran de coure, 

aniran aïllades per no perdre l’energia que transporten amb espumes elastomèriques, tipus armaflex o 

similar. 

 
ELEMENTS DE SEGURETAT 
 
La instal·lació estarà dotada dels corresponents elements de seguretat: 

 

 Vàlvula antiretorn perquè l’aigua no torni endarrere per un cop d’ariet. 

 Vàlvula de seguretat, mesura la pressió i al costat té una vàlvula que quan superem la pressió 

màxima s’obra una aixeta per llençar l’aigua. L’element més sensible és la caldera i aguanta una 

entrada de pressió de 3 atm. Si l’aigua s’escalfa més del compte, estarem perdent aigua i 

col·locarem un embut per detectar-ho, ja que no pot anar directe a la xarxa de sanejament. 

 Vas d’expansió, absorbeix el volum d’aigua quan aquest s’esclafa molt. Si augmenta la pressió la 

membrana es deforma, augmenta el volum i baixa la pressió. Quan l’aigua es refreda, la 

membrana es contrau fins la seva posició inicial. Això serveis per no perdre aigua. 

 Bomba de recirculació, empeny l’aigua perquè arribi als llocs on no pugui arribar-hi perquè no té 

prou pressió. 

 Purgadors, està col·locat al punt més alt de la calefacció, quan el purgador estigui ple d’aire 

s’obra i surt, es torna a omplir d’aigua i es tenca. 

 Clau de buidat de la instal·lació. 

 
 
 
 

ELEMENTS DE CONTROL 
 
La instal·lació també anirà amb els elements de control necessaris per estalviar energia.  

 

 Vàlvula termoestatilitzable, a l’entrada de cada radiador hi haurà una vàlvula que no deixi 

entrar aigua més calenta d’una determinada temperatura. 

 Termòstat, es troben a les sales de grans demandes perquè quan aquestes estiguin 

calentes, les altres també.  

 Capçals amb sensors de temperatura, que quan fa molta calor, la cera es dilata i no deixa 

passar aigua.  

 Control general de l’habitació, termòstat general col·locat a l’habitació que té més 

necessitat de calor. Anirà connectat amb la caldera i li dirà si necessita més o menys 

calor. 

 

Una vegada estudiades les característiques arquitectòniques de l’edifici (propietats tèrmiques de la 

evolvent, orientació de façanes, distribució d’espais interiors etc.), el règim d’explotació (ocupació, 

usos i horaris de funcionament de les diferents zones),la disponibilitat de les fonts d’energia i el seu 

cost, la seguretat i fidelitat del sistema i l’elecció del sistema de climatització, requerirà l’anàlisi de tots 

i cada un dels següents factors: 
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3.3.5. QUALITAT DE L’AIRE 
 
CONDUCTES D’EXTRACCIÓ PER A VENTILACIÓ MECÀNICA 

 

Cada conducte d’extracció, excepte els de ventilació específica de les cuines, tindran a la boca d’expulsió 

un aspirador mecànic compartit amb diversos conductes d’expulsió. 

 
 

 
 
 
Els conductes seran verticals. La secció de cada tram del conducte compres entre dos punts consecutius 

amb sortida d’aire serà uniforme. Els conductes tindran un acabat que dificulta l’embrutiment i seran 

practicables per el seu registre i neteja a la coronació i arrencada dels trams verticals. Quan es previngui 

que a les parets dels conductes es pugi arribar a la temperatura de rosada, s’aïllaran tèrmicament de tal 

manera que s’eviti tot tipus de condensació. Els conductes seran estancs a l’aire per la seva pressió de 

dimensionat.  

 

L’aspirador mecànic es col·locarà aplomat i subjecte al conducte d’extracció o al seu revestiment. Es 

col·locarà sobre el suport de manera estable i utilitzant elements antivibratoris. Les unions i connexions 

seran estanques i estaran protegides per evitar l’entrada o sortida d’aire en aquests punts. 

 

EXTRACTOR 

 

Abans de l’extractor de la cuina s’ha de col·locar un filtre de grasses i olis dotat d’un dispositiu que indiqui 

quan s’ha de substituir o netejar. 

 

FINESTRES I PORTES EXTERIORS 

 

Les finestres i portes exteriors que s’utilitzin per a la ventilació natural complementària estaran en 

contacte amb un espai que tingui les mateixes característiques que les obertures d’admissió. 

 

3.3.6. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
 
L’escomesa serà recta, aèria i sota tub, des de la xarxa de B.T. de la companyia fins la CPM (vegi’s 

esquema unifilar adjunt). Segons la ITC-BT-11 apartat 1.2.1la escomesa anirà canalitzada sota tubs 

tancats amb tapa desmuntable; els trams que quedin a una alçada inferior a 2,5m s’hauran de 

protegir amb tubs de resistència segons taula 2 de l’esmentat ITC-BT. Els conductors seran aïllats 

tipus RV-0.6-1kV i de coure. Més endavant es calcularan les dimensions dels tubs i de les tres fases 

tenint en compte els següents aspectes ; 

 

– Càrrega màxima prevista 

– Tensió de subministrament 

– Intensitats màximes admissibles  

– Caiguda de tensió màxima admissible 

 

Instal·lació d’enllaç 

 

Es denominen instal·lacions d’enllaç, aquelles que uneixen la Caixa General de Protecció amb les 

instal·lacions interiors o receptores d’usuari. 

Per tant, aniran del final de l’escomesa fins al Quadre de Comandament i Protecció. 

En aquest cas tenim un sol usuaris i tindrem la CGP situada a la façana, en el mateix recinte, hi 

col·locarem el comptador; en canvi els Quadres de Protecció i Mida, es trobaran un al vestíbul de la 

instal·lació i l’altra al magatzem. D’aquesta manera les parts que constitueixen la instal·lació d’enllaç 

son les següents:  

 

• Quadre de Protecció i mida (C.G.P. + C.C.) 

• Derivació Individual (DI)  

 

Q.P.M. Quadre de protecció i mida. 

Es la caixa que allotja els elements de protecció de la línia general d’alimentació. 

S’instal·larà preferentment sobre la façana, a l’exterior de l’edifici, en un lloc d’accés lliure i 

permanent. La seva situació es fixarà de comú acord entre la propietat i l’empresa subministradora.  

Amb l’escomesa aèria s’instal·larà un nínxol a la paret, que es tancarà amb una porta preferentment 

metàl·lica, amb grau de protecció IK 10 segons UNE-EN 50102, revestida exteriorment d’acord amb 

les característiques de l’entorn i estarà protegida exteriorment contra la corrosió, disposant d’un pany 

normalitzat per l’empresa subministradora, i on es situarà el QPM. 

La part inferior de la porta es situarà com a mínim a 30 cm. del terra. Al nínxol s’hi deixaran els forats 

necessaris per allotjar els conductes per la entrada de l’escomesa aèria de la xarxa general. 
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Els usuaris o l’instal·lador electricista autoritzat només tindran accés i podran actuar sobre les connexions 

amb la línia general d’alimentació, prèvia comunicació a l’empresa subministradora. 

 

TIPUS I CARACTERÍSTIQUES  
 
Dins de la Caixa General de Protecció s’instal·laran portafusibles en tots els conductors de fase o polars, 

amb capacitat de tall com a mínim igual a la corrent de curtcircuit prevista al seu punt d’instal·lació. El 

neutre estarà constituït per una connexió amovible situada a l’esquerra de les fases, col·locada la caixa 

general de protecció en posició de servei, i disposarà també d’un terminal de connexió per la presa a 

terra. 

 

CAPTADOR. SITUACIÓ I SISTEMES D’INSTAL·LACIÓ 

 
El comptador portarà dispositius per a impedir-ne les manipulacions. 

El comptador i altres dispositius per a la mesura de l’energia elèctrica, estaran situats en un armari. En 

aquest cas al quadre de protecció i mida. 

 

L’envolupant haurà de disposar de ventilació interna per evitar condensacions sense que disminueixi el 

seu grau de protecció. Haurà de permetre de forma directa la lectura del comptador i dels interruptors 

horaris, així com la de la resta de dispositius de mesura, quan això sigui precís. Les parts transparents 

que permeten la lectura directa, hauran de esser resistents a les radiacions ultraviolades. 

La derivació individual ha de portar associat al seu origen la seva pròpia protecció composta per fusibles 

de seguretat, amb independència de les proteccions corresponents a la instal·lació interior. Aquests 

fusibles s’instal·laran abans del contador i es col·locaran a cada un dels cables de fase o polars que van 

al mateix, tindran la adequada capacitat de tall en funció de la màxima intensitat de curtcircuit que pugui 

produir-se en aquest punt i estaran precintats per l’empresa distribuïdora. 

Els cables seran d’una tensió assignada de 450/750 V i els conductors de coure, de classe 2 segons 

norma UNE 21.022, amb un aïllament sec, extruït a base de barreges termostables o termoplàstiques. 

 

INSTAL·LACIÓ  
 
Els tubs i canals protectors tindran una secció nominal que permeti ampliar la secció dels conductors 

inicialment instal·lats en un 100%. En les esmentades condicions d’instal·lació, els diàmetres exteriors 

nominals mínims dels tubs en derivacions individuals seran de 32 mm.  

Les unions dels tubs rígids seran roscades, o embotides, de manera que no puguin separar-se’n els 

extrems. 

CABLES  

Els cables no presentaran empalmaments i la seva secció serà uniforme, exceptuant en aquest cas 

les connexions realitzades en la ubicació del comptador i en els dispositius de protecció. 

Els conductors a utilitzar seran de coure, unipolars i aïllats, amb un nivell d’aïllament 450/750 V. Es 

seguirà el codi de colors indicat a la ITC-BT 19. 

Els cables i els sistemes de conducció de cables s’han d’instal·lar de manera que no es redueixin les 

característiques de l’estructura de l’edifici en la seguretat contra incendis. 

Els cables seran no propagadors d’incendi i d’emissió de fums i opacitat reduïda. Els cables amb 

característiques equivalents a les de la norma UNE 21.123 apartat 4 ó 5; o a la norma UNE 211002 

(segons la tensió assignada al cable), compleixen amb aquesta prescripció. 

Els elements de conducció dels cables amb característiques equivalents als classificats com “no 

propagadors de la flama” d’acord amb les normes UNE-EN 50085-1 i UNE-EN 50086-1, compleixen 

aquesta prescripció. 

La secció mínima serà de 6 mm2 per als cables polars, neutre i protecció i de 1,5 mm2 per al fil de 

comandament, que serà de color vermell. 

 

MATERIALS QUE CONSTITUEIXEN LES INSTAL·LACIONS INTERIORS  

 

Quan els tubs es disposin encastats, cal tenir en compte les següents prescripcions: 

 

• A la instal·lació dels tubs a l’interior dels elements de la construcció, les rases no 

posaran en perill la seguretat de les parets o sostres en que facin. Les dimensions de 

les rases seran suficients per que els tubs quedin recoberts per una capa d’1 centímetre 

d’espessor, com a mínim. Als angles, l’espessor d’aquesta capa pot reduir-se a 0,5 

centímetres. 

 

• No s’instal·laran entre forjat i el revestiment tubs destinats a la instal·lació elèctrica de 

les plantes inferiors. 

 

• Per la instal·lació corresponent a la pròpia planta, únicament podrà instal·lar-se, entre el 

forjat i el revestiment, tubs que hauran de quedar recoberts per una capa de formigó o 

morter d’1 cm d’espessor, com a mínim, a part del revestiment. 

 

• Als canvis de direcció, els tubs estaran convenientment corbats o bé disposin de colzes 

o “T” apropiats, però en aquest últim cas només s’admetran els que disposin tapes de 

registre. 
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• Les tapes dels registres i les caixes de connexió quedaran accessibles i desmuntables un 

cop finalitzada l’obra. Els registres i caixes quedaran enrasats amb la superfície exterior del 

revestiment de la paret o sostre quan no s’instal·lin a l’interior d’un allotjament tancat i 

practicable. 

 

• En el cas d’utilitzar-se tubs encastats a les parets, es convenient disposar els recorreguts 

horitzontals a 50 centímetres com a màxim, del terra o sostre i els verticals a una distància 

dels angles de les cantonades no superior a 20 centímetres. 

 

PRESA DE TERRA 

 

Segons la ITC-BT-26 les instal·lacions es considera que estan alimentades per una xarxa de distribució 

pública de baixa tensió segons l’esquema de distribució “TT” (ITC-BT-08) i a una tensió de 230 V en 

alimentació monofàsica i 230/400 V en alimentació trifàsica. 

Instal·lant al voltant de l’edifici un anell de cable nu, rígid de secció mínima 25 mm2, tancat que inclogui tot 

l’edifici. A aquest anell s’hi hauran de connectar elèctrodes verticalment clavats al terreny quan, sigui 

necessari disminuir la resistència de terra que pugui presentar el conductor en anell.  

 

CONDICIONS GENERALS 

 

En l’execució de les instal·lacions interiors de l’edifici s’haurà de tenir en conta: 

 

 Qualsevol conductor ha de poder ser seccionat en qualsevol punt de la instal·lació en el 

que es realitzi una derivació d’aquest, utilitzant un dispositiu adequat, com un terminal 

de connexió, de forma que permeti la separació completa de cada part del circuit de la 

resta de la instal·lació. 

 

 Les preses de corrent a una mateixa habitació han d’estar connectades a la mateixa 

fase. 

 

 Les cobertes, tapes o envolupants, controls i polsadors de maniobra d’aparells tals com 

mecanismes, interruptors, bases, reguladors, etc., instal·lats en cuines, quartos de bany, 

assecadors i, en general, als locals humits o mullats, així com en aquells en que les 

parets i terres siguin conductors, seran de material aïllant. 

 

 La instal·lació encastada d’aquests aparells es realitzarà utilitzant caixes especials 

per al seu encastament. Quan aquestes caixes siguin metàl·liques estaran aïllades 

interiorment o preses a terra. 

 

 La instal·lació d’aquests aparells en marcs metàl·lics podrà realitzar-se sempre que 

els aparells utilitzats estiguin concebuts de forma que no permetin la possible presa 

sota tensió del marc metàl·lic, connectan-se aquest al sistema de terres. 

 

ELEMENTS QUE S’HAN DE CONNECTAR A TERRA 

 

A la presa de terra establerta es connectaran tota massa metàl·lica important, present en la zona de 

la instal·lació, i les masses metàl·liques accessibles dels aparells receptors, quan la seva classe 

d’aïllament o les condicions de la instal·lació així ho exigeixin. 

A aquesta mateixa presa de terra hauran de connectar-se, en aquest cas, les parts metàl·liques de 

les instal·lacions de calefacció general, de les instal·lacions d’aigua, de les instal·lacions i de les 

antenes de radio i televisió. 

 

CONDUCTORS 

 

Els conductors actius seran de coure, aïllats i amb una tensió assignada de 450/750 V, com a mínim. 

Els conductors de la instal·lació han de ser fàcilment identificats, espacialment pel que respecta als 

conductors de neutre i de protecció. Aquesta identificació es realitzarà pels colors que presentin els 

seus aïllaments. Quan existeixi conductor neutre a la instal·lació o s’hagi previst per un conductor de 

fase el seu canvi posterior a conductor de neutre, s’identificaran aquests amb el color blau clar. El 

conductor de protecció se l’identificarà pel doble color groc i verd. Tots els conductors de fase, o en el 

seu cas, aquells pels que no s’hagi previst el seu canvi posterior a neutre, s’identificaran pels colors 

marró o negre. Quan es consideri necessari identificar tres fases diferents, es podrà utilitzar el color 

gris. 
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3.3.7. TELECOMUNICACIONS 
 
La infraestructura comú de telecomunicacions consta dels elements per satisfer inicialment les funcions 

següents: 

 

a) Captació i adaptació de les senyals de radiodifusió sonora i televisió terrenal i la seva distribució, 

fins a punts de connexió situats a diferents llocs. 

 

b) Proporcionar accés al servi de telefonia disponible al públic i als serveis que es puguin demanar a 

través d’aquests accessos, mitjançant la infraestructura necessària que permeti la connexió dels 

diferents punts a les xarxes de les operadores habilitades. 

 

c) Proporcionar accessos als serveis de telecomunicacions prestats per operadores de xarxes de 

telecomunicacions per cable, operadores del servi de accés fixa sense fil (LMDS) i altres.  

 

La ITC (Instal·lació de Telecomunicacions) està sustentada per la infraestructura de canalitzacions 

dimensionada segons l’Annexa IV del R.D.401/2003 que garantizi la possibilitat d’incorporació de nous 

serveis que puguin seguir en un pròxim futur. 

 

S’establirà un pla de freqüències per la distribució de les senyals de televisió i radiodifusió terrenal de les 

entitats amb títol habilitant, que sense manipulació ni conversió de freqüències permeti la distribució de 

senyals, no contemplades en instal·lacions inicials, per els canals previstos de forma que no afectin els 

serveis existents i es respectin els canals destinats a altres serveis que puguin incorporar-se en un futur. 

La desaparició de la TV analògica i la incorporació de la TV digital terrenal comportarà l’ús de les 

freqüències 195.0 MHz a 223.0 MHz. (C8 en C12, BIII) y 470 a 862 MHz. (C21 en C69, BIV y BV) MHz, 

que es destinaran amb caràcter prioritari, per la distribució de senyals de radiodifusió sonora digital i 

televisió digital terrenal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.8. RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS 

 

L’edifici disposarà d’un espai per extreure els residus ordinaris generats en el mateix, d’acord amb el 

sistema públic de recollida, amb l’objectiu de facilitar la adequada separació en origen, la recollida 

selectiva i la valorització. 

Es tracta de tot residu ordinari, que inclou part dels residus urbans generats als edificis, com 

són:vidre, paper i cartró, envasos lleugers, matèria orgànica i varis. 

 

L’emmagatzematge de contenidors de l’edifici estarà situat a menys de 25m de l’accés, amb una 

amplada recorregut igual o superior a 1,2m (tot i que s’admeten estretament localitzats iguals o 

superiors a 1m amb longitud menor de 45cm). Porta oberta manual, obrint-se en el sentit de sortida. 

Pendent màxim 12%, paviment antilliscant i sense graons. 

 

Pel que fa al manteniment i conservació de les instal·lacions, estaran adequadament senyalitzades 

per facilitar-ne la bona pràctica i amb les actuacions de manteniment següents: 
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4. CONCLUSIONS 
 
 
Cada dia es fa més evident que la conservació del patrimoni històric dels pobles requereix una atenció 

especial. Avià no n’és l’excepció. Gaudim d’un nucli antic en prou bon estat de conservació i una mostra 

d’això és que gairebé totes les cases que el formen estan habitades. 

 

Anteriorment, el nucli antic concentrava el gruix de l’oferta comercial  del poble, així com també, un edifici 

tan important com era el que acollia les escoles, la Casa de la Vila i Correus. Amb el pas del temps, però, 

això ha canviat i l’activitat comercial s’ha desplaçat cap a les noves zones de creixement urbanístic local. 

Això no només no és motiu per oblidar-nos dels edificis existents que han quedat amb desús, sinó tot el 

contrari. Aquest desplaçament de l’activitat comercial ens ha de convidar a pensar en fórmules per 

dinamitzar de nou el centre històric i maneres de recuperar per al poble edificis públics en desús. Aquest 

és el cas de l’edifici objecte d’estudi del present projecte. 

 

Molts veïns d’Avià comparteixen el desig de rehabilitar i transformar aquest edifici. La proposta que es 

desenvolupa a continuació es fa partint de la base que Avià necessita un equipament com aquest o un de 

similar. L’edifici ha estat reformat 70 anys després de la seva construcció original, de la qual no se n’ha 

pogut obtenir dades. Per tant, és evident l’interès per evitar que es perdi la construcció. Tot i així, 

actualment necessita una rehabilitació abans de donar-li un nou ús i adaptar-lo a les mesures necessàries 

per garantir la seguretat de les persones i un bon funcionament.    

 

Tenint em compte les necessitats del poble i en funció dels requeriments de l’Ajuntament, és possible tirar 

endavant un projecte que té en compte l’augment de visitants a Avià, un poble que vol gaudir de més 

espais lúdics i de lleure i, en definitiva que pensa i es preocupa pels vilatans. 
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NORMATIVA: 

 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones 

Complementarias (ITE). 

CTE. CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ, DB HE 3; Estalvi d’energia – Rendimiento de las instalaciones 

térmicas. 

CTE. CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ, DB HE 3; Estalvi d’energia – Eficiènciaenergètica de les 

instal·lacions d’il·luminació. 

CTE. CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ, DB HS 2; Salubridad – Recogida y evacuación de residuos. 

CTE. CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ, DB HS 3; Salubridad – Calidad del aire interior. 

CTE. CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ, DB HS 4; Salubridad – Subministro de agua. 

CTE. CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ, DB HS 4; Salubridad – Evacuación de aguas. 

CTE. CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ, DB SE-A; Seguridad estructural – Acero. 

CTE. CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ, DB SE-AE; Seguridad estructural – Acciones en la edificación. 

CTE. CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ, DB SE-M; Seguridad estructural – Madera. 

CTE. CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ DB SU 4; Seguridad de utilización – Seguridad frente al riesgo 

causado por iluminación inadecuada. 

RBT. REGLAMENT ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ 

(Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto e Instrucciones Técnicas Complementarias, BOE 224 de 

18 de setiembre del 2002) 

Normes UNE referenciades en el R.B.T. 

Resolució 24.2. 1983; Normes particulars d’instal·lacions d’enllaç a Catalunya 

Regulació de les entitats d’inspecció i control (Ordre 14.5.1987) 

 

Decret 140/2003, de 10 de juny, d’aprovació del Reglament d’instal·lacions destinades a 

activitats amb infants i joves.  
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ANNEX 1 
 
CÀLCULS I ESPECIFICACIONS 
 
 
COMPROVACIÓ RESISTÈNCIA FORJAT  

 
ESTAT DE CÀRREGUES    
COBERTA      
Accions Permanents   CÀRREGA REPARTIDA (KN/m²) 

Pes propi: · Vessant teules  2 
  · Forjat unidireccional   
  amb llums fins a 5m  3 
Accions Variables    
  · Sobre càrrega de neu    
  a altura 690 m  0,6 
     
TOTAL ---------------------------------------------------   5,6 
    
    
FORJAT PLANT PRIMERA    
Accions Permanents   CÀRREGA REPARTIDA (KN/m²) 

Pes propi: · Forjat unidireccional    
  llums fins a 5 m  3 
  · Paviment ceràmic o    
  hidràulic pres amb morter  1 
 · Tabiqueria de cartró guix  0,4 
Accions Variables     
  · Sobre càrrega d’ús  2 
      
TOTAL--------------------------------------------------------   6,4 
    
    
FORJAT PLANT BAIXA       
Accions Permanents   CÀRREGA REPARTIDA (KN/m²) 

Pes propi: · Forjat unidireccional    
  llums fins a 5 m  3 
  · Paviment ceràmic o    
  hidràulic pres amb morter  1 
 · Tabiqueria de cartró guix  0,4 
Accions Variables     
  · Sobre càrrega d’ús  5 
      
TOTAL---------------------------------------------------------   9,4 
 
PARET DE FÀBRICA DE MAÓ I PILARS     
Accions Permanents   CÀRREGA REPARTIDA (KN/m²) 
      

  Pes propi  18 
      
TOTAL ---------------------------------------------------   18 
    
 
    

PARET DE PAREDAT COMÚ     
Accions Permanents   CÀRREGA REPARTIDA (KN/m²) 
      

 Pes propi  26 
      
TOTAL ---------------------------------------------------   26 
    
    
    
    
PILARS DE FERRO FOS       
Accions Permanents   CÀRREGA REPARTIDA (KN/m²) 
      

 Pes propi  76 
      
TOTAL ---------------------------------------------------   76 
 
 
FORJAT TIPUS 

 Àrea: 0,027m² 

 6,4 KN/m² · 0,55m = 3,52 KN/ml 
 

- Estat de càrregues  6,4 KN/m² 
 
- Resistència característica de la fusta a flexió  18 N/mm² = 18000 KN/m²  

 
(classe resistent C18) 

 
18000 KN/m² · 0,027 m² = 88,36 KN/ml 
                          5,5 m 
 
88,36 KN/ml > 3,52 KN/ml Compleix 
 

- Resistència característica de la fusta a tallant  2 N/mm² = 2000 KN/m²  
 

 2000 KN/m² · 0,027 m² = 9,8 KN/ml 
                         5,5 m 
  
88,36 KN/ml > 9,8 KN/ml Compleix 
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DIMENSIONAT DE L’ESTINTOLAMENT  
 
JÀSSERA 
 

• Coberta 5,6 KN/m² 
• Forjat planta primera  6,4 KN/m² 
• Forjat planta baixa 9,4 KN/m² 

 
 

  

· Càrrega forjat coberta 2,10 m · 5,6 KN/m² = 11,76 KN/m 

· Càrrega forjat P1 2,10 m · 6,4 KN/m² = 13,44 KN/m 

· Càrrega forjat PB 2,10 m · 9,4 KN/m² = 19,74 KN/m 

TOTAL 44,94 KN/m 
 

  
RA = RB = 47,12 KN 

Mmàx. = q L²=44,94 · 2,10²=24,77 KN.m 
8  8 
 

Acer S-275 límit elàstic 2750 Kg/cm² (coeficient de seguretat 1,15) 
σadm = 2750 Kg/cm²= 2391,3 Kg/cm² 

                1,15  
 
ω = Mmàx. =247700 Kg/cm²=103,6 cm² 
σadm2391,3 Kg/cm² 
 
fletxa màxima =2100 mm= 4,2 mm 
 500 
σ = Mmàx.(ω de prontuari) 
 ω 
 
fletxa càlcul =σ · L²· α (α = 1) 
h 
 
Mmàx = 24,77 KN.m 2.477.000 Kg.cm 
 

PERFILS ω (cm³) 
σ 

(Kg/mm²) Fcal (mm) 
COMPLEIX 

SI/NO 

HEB 140 216 114,7 36 NO COMPLEIX

HEB 200 570 43,46 9,6 NO COMPLEIX

HEB 240 938 26,41 4,8 NO COMPLEIX

HEB 260 1150 21,54 3,6 SICOMPLEIX 
 
 
PILARS 
 
Pilar encastat articulat  β = 0,7de longitud de vinclament 
 
Longitud del pilar  L = 3,50 m 
 
Ra = Rb = 47,12 KN  47120 N 
 
σadm = 2750 Kg/cm²= 2391,3 Kg/cm² 
                1,15  
 
HEB 100A( 2600 mm²) 
 Iy(167 cm4) 1,67·10 6  mm4) 
 Ix(450 cm4) 4,5·10 6  mm4) 
 E(2,1·10 5 N/mm²) 
 
Lk = L · β = 3,5m · 0,7 = 2,45 m = 2450 mm 
 

N
mm

mmmmN
L

IE
N

K

y
CR 638,576

)2450(
10·67,1·/10·1,2···

2

46232

2

2

===
ππ

 

 
6,004,1/2600A 22

adm =→=== χσλ mmNmm  
          
Ncr 576.638 N 
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Agafem el pla zy perquè és el més desfavorable, ja que coincideix amb el de menor inèrcia.  
 
N = χ  · A · σ= 0,6 · 2600 mm² · 239,13 N/mm²= 373.043 N >Ra = 47,12 N 
 
La reacció és tant petita que per càlcul no és necessari posar pilars metàl·lics, ja que la paret és 

perfectament capaç d’aguantar les dues puntuals dels extrems de la nova jàssera. Tot i així, es col·locarà 

un perfilen L a cada extrem de l’obertura per evitar possibles disgregacions de la paret.  

 

 

PERFILS TRANSVERSALS 
 
Per poder calcular els perfils transversals s’ha de tenir en compte l’altura que ens queda per col·locar-los, 

ja que el perfil de la biga es decidirà en funció de la mateixa. Calcularem els perfils longitudinals de 2 

metres de longitud per poder desenvolupar les tasques dels operaris entre els puntals que els 

subjectaran.  

 

L’altura de planta és de 4,37m on se li ha de restar l’altura mínima lliure de pas (3,5m),0,20 m de paret de 

pedra i 0,26 m del cantell de la jàssera; per tant queda el següent cantell per la col·locació dels perfils 

transversals: 

 
L = 4,37 – 3,5 – 0,20 – 0,26 = 0,41 m 41 cm 
 
Nºperfils =   L  = 2,1 m= 7  7 asnilles cada 30cm  
                 0,30     0,30 
 
P = q · 0,3m = 44,94 KN/m · 0,3 = 13,482 KN 
 
Mfmàx = P · L= 13,482 KN · 2m= 6,741 KN·m  674 cm·KN 

4 4  
 
ω = Mfmàx= 67410 Kg·cm = 28,19 cm³ IPE 100(ω = 34,2 cm³) 
      σadm       2391,3 Kg·cm² 
 
Fmàx =L= 2000mm = 4mm 

500 500 
 
σ = Mmàx. = 67410 Kg·cm= 1971 Kg/cm² 19,71 Kg/mm²  
          ω           34,2 cm³ 
 
Fcal =α · σ · L² =0,8 · 19,71 Kg/mm² ·(2 m)² = 6,3 mm > 4 mmNO COMPLEIX 
             H                         10 cm 
 
IPE 120 
 
IPE 120 (ω = 53 cm³) 
 
σ = Mmàx. = 67410 Kg·cm= 1272 Kg/cm² 12,72 Kg/mm²  

          ω             53 cm³    
 
Fcal =α · σ · L² =0,8 · 12,72 Kg/mm² ·(2 m)² = 3,2 mm < 4 mm COMPLEIX 
              H                        12 cm 
 
 
Es col·locaran perfils IPE 120 cada 30cm. 
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DIMENSIONAT DE LA COBERTA 

 
 

qe = qb·Ce·Cp VENT  3,3 

qb = 0,5 KN/m² 

Ce = 2 

Esveltesa: E = h= 11= o,85 Cp = 0,8i Cs = -0,5 
                         d 12,3 
Pressió: Cpx = 0,5 x 2 x 0,8 = 0,80 KN/m² 80 Kg/m² 

Succió: Csy = 0,5 x 2 x 0,5 = 0,50 KN/m² 50 Kg/m² 

 

NEU:  

Zona 2 

Altura togogràfica: 677m 

S C de neu en terreny horitzontal Sk = 0,97 KN/m² 

Coef. d forma de la coberta inclinada= 1 

qn = μ · Sk = 0,97 KN/m²≈ 1 KN/m²≈ 100 Kg/m² 
 

CÀRREGUES         
Accions Permanents  CÀRREGA(KN/m²)     

  · Capa compressió 0,9 Permanents   
  · Aïllant 0,1     
  · Teula 0,6 2,3 KN/m² ɣ = 1,35 
   · Encadellat ceràmic 0,5     
  · Bigueta formigó 0,2     
Accions Variables   Variables   
  · Sobre càrrega d'ús 1     
  · Neu 1  2,8KN/m²  ɣ = 1,51 
  · Vent 0,8     

∑ = 5,1 KN/m²≈ 510 KN/m² 
 
 

 
 
 
JÀSSERA - 1 

IPN 240 
JÀSSERA - 2 

IPN 240 
 
JÀSSERA -3 

 

IPN 220 
 
JÀSSERA – 4 

 

IPN 240 
 
JÀSSERA – 5 

IPN 240 
 

 
JÀSSERA – 6 

 IPN 220 
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DIMENSIONAT INSTAL·LACIÓ AIGUA 

 
 
Dades de partida: Segons la companyia subministrador d’aigües, el cabal és de 40l /m i regular i, la 
pressió és suficient. 
 

 Cabal inst. 
mínim (l/s) 

Unitats Cabal total 
IFF (l/s) 

Cabal inst. 
mínim (l/s) 

Unitats Cabal total 
ACS (l/s) 

Abocador  0,2 1 0,2 - - - 
WC 0,1 2 0,2 - - - 
Lavabo 0,1 2 0,2 0,065 2 0,13 
Aigüera 0,3 2 0,6 0,2 2 0,4 
Rentadora 0,2 4 0,8 0,15 4 0,6 
Safareig 0,2 4 0,8 0,1 4 0,6 
Lavabo 0,1 8 0,8 0,065 8 0,52 
Dutxa 0,2 6 1,2 0,1 6 0,6 
Abocador 0,2 1 0,2 - - - 
WC 0,1 6 0,6 - - - 
  TOTAL IFF  5,4  TOTAL ACS 2,65 

 
Coeficient de simultanietat: 
 
Per calcular el cabal necessari en un tram de canalització definim el cabal instal·lat, que equival a la suma 
de tots els cabals que haurà d’abastir la canalització. Per aproximar-nos més a la realitat, definim el cabal 
de càlcul, que s’obté a partir del cabal instal·lat pel coeficient de simultanietat k. 
 
K =_ _1___  
 √ n - 1 

On n es el nº d’aparells que té l’edifici 
 
K =_ _1___ 
√ 36 – 1 
 
K = 0,17 
 
Cabal total de l’edifici: 
 
 
Qcal = Qinst · K  
 
Qcal = 5,4 · 0,17 = 0,92 l/s(aigua freda) 
 
Qcal = 0,92 + 2,65 = 3,57 l/s (aigua calenta)  214,2 l/m > 40 l/m 
 
Pmín =7,5 + 15 mca = 22,5 mca 2,25 Kg/cm² 
El cabal és insuficient, per tant, perdem la pressió de la companyia. Necessitem un grup hidropneumàtic, 
però no sabem la capacitat del dipòsit hidropneumàtic ni de la bomba. Per tant, dividim la instal·lació en 
trams on tingui canvis de cabal. 
 
 

 
SERVEIS DONES – P1 
 

 
TRAMS 

CABAL 
IFF 

 
K 

LONG.  
m 

CABAL 
l/s 

VELOCITAT 
m/s 

PERDUES 
mmca 

Ø 
“ 

A-B 0,1 1 5 0,1 1 160 ½” 
B-C 0,3 1 1 0,3 1 80 ¾” 
C-D 0,5 0,7 2 0,35 1 70 1” 
D-E 0,6 0,6 1 0,36 1 60 1” 
E-F 0,7 0,5 1 0,35 1 80 ¾” 
F-P 0,9 0,43 0,5 0,387 1 60 1” 
H-F 0,1 1 3 0,1 1 160 ½” 
P-I 0,2 1 3 0,2 1 90 ¾” 

 
 

TRAMS 
CABAL  

ACS 
 

K 
LONG.  

m 
CABAL 

l/s 
VELOCITAT 

m/s 
PERDUES 

mmca 
Ø 
“ 

B-C 0,1 1 1 0,1 1 160 ½” 
C-D 0,2 1 2 0,2 1 90 ¾” 
D-E 0,265 0,7 1 0,185 1 100 ½” 
E-F 0,33 0,6 1 0,198 1 90 ¾” 
F-P 0,395 0,5 1 0,197 1 90 ¾” 

 
SERVEIS HOMES – P1 
 

 
TRAMS 

CABAL 
IFF 

 
K 

LONG.  
m 

CABAL 
l/s 

VELOCITAT 
m/s 

PERDUES 
mmca 

Ø 
“ 

A-B 0,2 1 1 0,2 1 90 ¾” 
B-C 0,4 1 1 0,4 1 60 1" 
D-E 0,1 1 1 0,1 1 160 ½” 
E-C 0,2 1 1 0,2 1 90 ¾” 
C-F 0,6 0,6 3,5 0,36 1 60 1” 
F-G 0,7 0,5 1,1 0,35 1 80 ¾” 
G-H 0,8 0,47 0,5 0,376 1 55 1” 
H-P 0,9 0,43 0,5 0,387 1 60 1” 
P-J 2,0 0,28 8 0,56 1 50 1” 
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TRAMS 

CABAL  
ACS 

 
K 

LONG.  
m 

CABAL 
l/s 

VELOCITAT 
m/s 

PERDUES 
mmca 

Ø 
“ 

A-B 0,1 1 1 0,1 1 160 ½” 
B-F 0,2 1 4 0,2 1 90 ¾” 
F-G 0,265 0,7 1,1 0,185 1 100 ½” 
G-H 0,33 0,6 0,5 0,198 1 90 ¾” 
H-P 0,395 0,5 0,5 0,197 1 90 ¾” 
P-J 0,79 0,35 16 0,276 1 80 ¾” 

 
SERVEI ADEPTAT – P1 
 

 
TRAMS 

CABAL 
IFF 

 
K 

LONG.  
m 

CABAL 
l/s 

VELOCITAT 
m/s 

PERDUES 
mmca 

Ø 
“ 

N-M 0,2 1 1,5 0,2 1 90 ¾” 
M-K 0,3 1 0,5 0,3 1 80 ¾” 
L-K 0,1 1 1,5 0,1 1 160 ½” 
K-J 0,4 0,7 1 0,28 1 70 ¾” 
J-S 2,4 0,25 5 0,6 1 45 1¼” 

 
 

TRAMS 
CABAL  

ACS 
 

K 
LONG.  

m 
CABAL 

l/s 
VELOCITAT 

m/s 
PERDUES 

mmca 
Ø 
“ 

N-K 0,1 1 2 0,1 1 160 ½” 
L-K 0,065 1 1 0,065 1 190 ½” 
K-J 0,165 1 1 0,165 1 100 ½” 
J-S 0,955 0,33 5 0,315 1 80 ¾” 

 
 

 
 

 
SERVEI CUIDADORS – P1 
 

 
TRAMS 

CABAL 
IFF 

 
K 

LONG. 
 m 

CABAL 
l/s 

VELOCITAT 
m/s 

PERDUES 
mmca 

Ø 
“ 

A-B 0,1 1 2,5 0,1 1 160 ½” 
B-C 0,3 1 2,5 0,3 1 80 ¾” 
C-Q 0,4 0,7 11,5 0,28 1 70 ¾” 

 
 

TRAMS 
CABAL  

ACS 
 

K 
LONG.  

m 
CABAL 

l/s 
VELOCITAT 

m/s 
PERDUES 

mmca 
Ø 
“ 

B-C 0,1 1 2,5 0,1 1 160 ½” 
C-Q 0,165 1 11,5 0,165 1 100 ½” 

 
 
 
ESPAI RENTAR –P1 
 

 
TRAMS 

CABAL 
IFF 

 
K 

LONG. 
mm 

CABAL 
l/s 

VELOCITAT 
m/s 

PERDUES 
mmca 

Ø 
“ 

A-B 0,2 1 0,5 0,2 1 90 ¾” 
B-C 0,4 1 0,5 0,4 1 50 1” 
C-D 0,6 0,7 0,5 0,42 1 60 1” 
D-E 0,8 0,6 0,5 0,48 1 55 1” 
E-F 1,0 0,5 0,5 0,5 1 50 1” 
F-G 1,2 0,47 0,5 0,564 1 50 1” 
G-H 1,4 0,43 0,5 0,602 1 45 1¼” 
H-Q 1,6 0,4 4 0,64 1 45 1¼” 

 
 
 

 
TRAMS 

CABAL 
ACS 

 
K 

LONG. 
mm 

CABAL 
l/s 

VELOCITAT 
m/s 

PERDUES 
mmca 

Ø 
“ 

A-B 0,15 1 0,5 0,15 1 110 ½” 
B-C 0,25 1 0,5 0,25 1 55 ¾” 
C-D 0,4 0,7 0,5 0,28 1 70 ¾” 
D-E 0,5 0,6 0,5 0,3 1 80 ¾” 
E-F 0,65 0,5 0,5 0,325 1 75 ¾” 
F-G 0,75 0,47 0,5 0,352 1 70 1” 
G-H 0,9 0,43 0,5 0,387 1 60 1” 
H-Q 1,0 0,4 4 0,4 1 60 1” 
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CUINA - PB 
 

 
TRAMS 

CABAL 
IFF 

 
K 

LONG.  
m 

CABAL 
l/s 

VELOCITAT 
m/s 

PERDUES 
mmca 

Ø 
“ 

A-B 0,3 1 2,5 0,3 1 80 ¾” 
B-C 0,6 1 8 0,6 1 45 1¼” 

 
 

TRAMS 
CABAL  

ACS 
 

K 
LONG.  

m 
CABAL 

l/s 
VELOCITAT 

m/s 
PERDUES 

mmca 
Ø 
“ 

A-B 0,2 1 2,5 0,2 1 90 ¾” 
B-C 0,4 1 8 0,4 1 60 1” 

 
SERVEIS -PB 
 

 
TRAMS 

CABAL 
IFF 

 
K 

LONG.  
m 

CABAL 
l/s 

VELOCITAT 
m/s 

PERDUES 
mmca 

Ø 
“ 

I-H 0,1 1 2 0,1 1 160 ½” 
H-D 0,2 1 2 0,2 1 90 ¾” 
G-F 0,1 1 2 0,1 1 160 ½” 
F-D 0,2 1 1 0,2 1 90 ¾” 
D-E 0,2 1 3 0,2 1 90 ¾” 
D-C 0,6 0,5 4 0,3 1 80 ¾” 
C-S 1,2 0,43 2,5 0,516 1 55 1” 
S-Q 3,6 0,2 12,5 0,72 1 45 1¼” 

 
 

 
TRAMS 

CABAL 
ACS 

 
K 

LONG.  
m 

CABAL 
l/s 

VELOCITAT 
m/s 

PERDUES 
mmca 

Ø 
“ 

F-D 0,065 1 1 0,065 1 180 ½” 
H-D 0,065 1 2 0,065 1 180 ½” 
D-C 0,13 1 4 0,13 1 130 ½” 
C-S 0,53 0,6 2,5 0,318 1 60 ¾” 
S-Q 1,585 0,25 12,5 0,396 1 52 1” 

El cabal de retorn se l’aigua caleta s’estima a 10% de l’aigua d’alimentació com a mínim, per tant, els 
diàmetres en funció del cabal recirculat segons taula 4.4 del CTE DB HS 4.3 són: 
 

140 l/hØ 1/2” 
300 l/hØ 1/2” 
600 l/hØ 1/2” 

 
 
CÀLCUL DEL DIPÒSIT AUXILIAR D’ALIMENTACIÓ 
 
El volum del dipòsit es calcula en funció del temps previst d’utilització: 
 
V = Q · t · 60 

V volum del dipòsit 
 Q cabal màxim simultani 

 T temps estimat (de 15 a 20 min)  
V = 0,92 · 15 · 60 = 855 l  
 
És a dir, es col·locaran 3 dipòsits de 300 l de capacitat cadascun. 
 
 
CÀLCUL DE L’AÏLLAMENT TÈRMIC 
 
L’espessor de l’aïllament de les conduccions, tant d’anada com de retorn, es dimensionen d’acord a 
les indicacions del Reglament de Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis RITE i les seves 
Instruccions Tècniques complementaries ITE. 
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BALANÇ TÈRMIC CALEFACCIÓ 
  
Es calcularà el balanç tèrmic segons el manual pràctic de la casa Roca.  
 
Qsup (m²) · FA · FB · FC (Kcal/h) 
 
 
 
CÀLCUL DE POTÈNCIES CALORÍFIQUES     

Dependència Superfície  Factor A Factor B Factor C Potèn. calorífiques

Audiovisuals 22,00 m² 92 0,95 1,2 2307,4 Kcal/h 

Sala Tallers 60,00 m² 92 0,95 1,2 6292,8 Kcal/h 

Serveis PB 15,50 m² 97 0,95 1,2 1935,2 Kcal/h 

Distribuïdor PB 9,45 m² 46 0,95 1,2 495,2Kcal/h 

Vestíbul i Accés 24,34 m² 69 0,95 1,2 1914,6 Kcal/h 

Menjador 35,63 m² 92 0,95 1,2 3736,9 Kcal/h 

Cuina  9,68 m² 85 0,95 1,2 938,0Kcal/h 

Distribuïdor P1 20,13 m² 46 0,95 1,2 1055,6 Kcal/h 

Habitació 1 50,20 m² 83 0,95 1,2 4750,0 Kcal/h 

Habitació 2 27,42 m² 83 0,95 1,2 2594,5 Kcal/h 

Habitació 3 37,75 m² 83 0,95 1,2 3571,9 Kcal/h 

Serveis Adaptats 5,67 m² 69 0,95 1,2 446,0Kcal/h 

Passadís 7,40 m² 46 0,95 1,2 388,0Kcal/h 

Serveis Homes 12,60 m² 97 0,95 1,2 1393,3 Kcal/h 

Serveis Dones 15,80 m² 97 0,95 1,2 1747,2 Kcal/h 

Passadís 6,30 m² 46 0,95 1,2 330,4Kcal/h 

Cuidadors 9,63 m² 83 0,95 1,2 911,2Kcal/h 

Bany Cuidadors 4,06 m² 69 0,95 1,2 319,4Kcal/h 

TOTAL: 375,61 m²    35.128 Kcal/h 
 
 
 
 
 

CÀLCUL DE CADA ELEMENT 
 
Caldera: la caldera serà estanca, de gas natural i amb ventilació a l’exterior. Serà mixta amb dos 
intercanviadors, un per a la calefacció i un altre per a l’aigua calenta sanitària. 

• Producció ACS acumulació 855 l 
855 l ≈ 25.650 Kcal/h 

Potència ACS 25.650 Kcal/h 
 
Potència calefacció 35.128 Kcal/h 
 
Qc= 60.778 · 0,95 = 57.839 Kcal/h 
 
Equival a una caldera de aproximadament 70 Kω de potència. 
 
 
ESQUEMA 

 
 

PLANTA BAIXA 

 
PLANTA PRIMER 
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CÀLCUL DELS EMISORS        

Dependència Q calorífiques Model Altura Nº Colum. Qelem (Kcal/h) Nºelements Nº min emisors 

Audiovisuals 2307,4 Kcal/h JET 60 60 cm 1 147,06 16 2 

Sala Tallers 6292,8 Kcal/h JET 60 60 cm 1 147,06 43 3 

Serveis PB 1935,2 Kcal/h JET 60 60 cm 1 147,06 14 1 

Distribuïdor PB 495,2Kcal/h JET 60 60 cm 1 147,06 4 1 

Vestíbul i Accés 1914,6 Kcal/h JET 60 60 cm 1 147,06 13 1 

Menjador 3736,9 Kcal/h JET 60 60 cm 1 147,06 26 2 

Cuina  938,0Kcal/h JET 60 60 cm 1 147,06 7 1 

Distribuïdor P1 1055,6 Kcal/h JET 60 60 cm 1 147,06 8 1 

Habitació 1 4750,0 Kcal/h JET 60 60 cm 1 147,06 33 3 

Habitació 2 2594,5 Kcal/h JET 60 60 cm 1 147,06 18 2 

Habitació 3 3571,9 Kcal/h JET 60 60 cm 1 147,06 25 2 

Serveis Adeptats 446,0Kcal/h JET 60 60 cm 1 147,06 3 1 

Passadís 388,0Kcal/h JET 60 60 cm 1 147,06 3 1 

Serveis Homes 1393,3 Kcal/h JET 60 60 cm 1 147,06 10 1 

Serveis Dones 1747,2 Kcal/h JET 60 60 cm 1 147,06 12 1 

Passadís 330,4Kcal/h JET 60 60 cm 1 147,06 3 1 

Cuidadors 911,2Kcal/h JET 60 60 cm 1 147,06 7 1 

Bany Cuidadors 319,4Kcal/h JET 60 60 cm 1 147,06 3 1 

TRAM POT (Kcal/h) Ø TUB 
R 32 - R 31 1297 10/12 Cu 
R 31 - R 30 2594 12/14 Cu 
R 30 - R 29 4177 16/18 Cu 
R 29 - R 28 5760 20/22 Cu 
R 28 - R 27 6079 20/22 Cu 
R 27 - R 26 6990 20/22 Cu 
R 26 - R 25 8573 20/22 Cu 
R 25 - M 1 8961 20/22 Cu 
R 24 - R 23 446 10/12 Cu 
R 23 - R 22 974 10/12 Cu 
R 22 - R 21 1502 12/14 Cu 
R 21 - R 20 3288 14/16 Cu 
R 20 - R 19 3676 14/16 Cu 
R 19 - R 18 5462 20/22 Cu 
R 18 - R 17 7209 20/22 Cu 
R 17 - M 1 8602 20/22 Cu 
R 16 - R 15 495 10/12 Cu 
R 15 - R 14 2430 12/14 Cu 
R 14 - R 13 4003 16/18 Cu 
R 13 - R 12 5576 20/22 Cu 
R 12 - R 11 7149 20/22 Cu 
R 11 - R 10 7918 20/22 Cu 
R 10 - R 9 8687 20/22 Cu 
R 9 - R 8 9456 20/22 Cu 
R 8 - M 1 11029 25/28 Cu 
R 7 - R 6 956 10/12 Cu 
R 6 - R 5 2202 12/14 Cu 
R 5 - R 4 3448 14/16 Cu 
R 4 - R 3 4694 16/18 Cu 
R 3 - R 2 5632 20/22 Cu 
R 2 - M 1 6588 20/22 Cu 
M 1 - C  35180 39/42 Cu 
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ANNEX 3 
 
AMIDAMENTS 
 
 

1.- MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS 

 

PLANTA BAIXA 

 

1.1.-Excavació de terres, manual, amb martell pneumàtic 

en terreny dur, per a pou de fonamentació de l’ascensor. 

Inclosa de terres sobre contenidor.  4,86 m³ 

 

1.2.- Excavació de terres, manual, en obertura de rases per 

a clavegueram. Inclòs l’aixecament del paviment i la soler 

existent i posterior piconat i reomplert amb terres per sobre 

els tubs. En connexió de ramals a la claveguera 

existentInclosa carrega de terres sobre contenidor.   7,20 m³ 

 

1.3.- Enderroc de paret de pedra de 45 cm de gruix 

en formació de nou accés adaptat per a minusvalia 

previestintolament. Inclosa carrega de runes sobre 

contenidor.    3,31 m³ 

 

1.4.- Rebaix de la solera existent, amb formació de la 

rampa d’accés per a minusvalia fins a deixar a les cotes del 

projecte, amb màquina excavadora petita. Inclosa carrega 

de terres sobre contenidor.    8,75m³ 

 

1.5.- Desmuntatge serveis (tres wc i dos lavabos). 

Inclosa la instal·lació de l’aigua sanitària i 

desguassos. Inclosa càrrega de runes sobre 

contenidor.    1 un 

 

1.6.- Desmuntatge de cel ras de plaques de guix en 

tota la planta. Inclosa càrrega de runes sobre 

contenidor.    213,54 m² 

 

 

1.7.- Enderroc d’envans de distribució interior, de 

maó massís de 8 cm de gruix, inclosos 

revestiments, i el desmuntatge de bastiments i 

portes. Inclosa càrrega de runes sobre 

contenidor.   229,80 m² 

 

1.8.- Enderroc del paviment de mosaic hidràulic a 

l’interior de l’edifici. Inclosa càrrega de runes 

sobre contenidor.    213,50 m² 

 

1.9.- Enderroc de l’esglaonat de l’escala interior, 

format per pedra artificial. Inclosa càrrega de 

runes sobre contenidor.    13,75 m² 

 

1.10.- Desmuntatge de finestres i portes 

exteriors. Inclosa carrega de runa sobre 

contenidor.  

 Portes1,20 x 2,70 =   2 un 

 1,10 x 2,10 =   1 un 

 0,70 x 2,00 =  1 un 

 Finestres2,60 x 1,55 =   5 un 

 2,60 x 1,46 =   2 un 

 0,50 x 0,80 =                                            2 un 

  

PLANTA PRIMERA 

 

1.11.- Desmuntatge serveis (tres wc i dos 

lavabos). Inclosa la instal·lació de l’aigua 

sanitària i desguassos. Inclosa càrrega de runes 

sobre contenidor.    1 un 

 

 

1.12.- Desmuntatge de cel ras de plaques de guix 

en tota la planta. Inclosa càrrega de runes sobre 

contenidor.    183,00 m² 
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1.13.- Enderroc d’envans de distribució interior, de 

maó massís de 5 cm de gruix, inclosos revestiments, i 

el desmuntatge de bastiments i portes. Inclosa 

càrrega de runes sobre contenidor.   205,98 m² 

 

1.14.- Enderroc del paviment de mosaic hidràulic a 

l’interior de l’edifici. Inclosa càrrega de runes sobre 

contenidor.    183,00 m² 

 

1.15.- Enderroc de l’esglaonat de l’escala interior, del 

magatzem-sala 1, format per pedra artificial. Inclosa 

càrrega de runes sobre contenidor.    11,46m² 

 

1.16.- Desmuntatge de finestres i balconeres. Inclosa 

carrega de runa sobre contenidor.  

 Balconeres1,10 x 2,20 =   4 un 

 Finestres 1,10 x 1,20 =   1 un 

 0,70 x 1,10 =   1 un 

 0,75 x 1,20 =   5 un 

 1,50 x 2,70 =   6 un 

 0,85 x 1,20 =   2 un 

 1,46 x 1,70 =   2 un 

 0,45 x 0,50 =   2 un 

 Portes 1,18 x 2,70 =   2 un 

 

 

COBERTA 

 

1.17.-Desmuntatge de canals i baixants de PVC. 

Inclosa càrrega de runes sobre contenidor.  

                                                                 Canals= 31,30 ml 

                                                               Baixants= 33,30 ml 

 

1.18.- Enderroc de coberta formada per jàsseres i 

biguetes de fusta i teula àrab sobre llata per canal. Les 

teules que siguin en bon esta, es conservaran per la 

seva reutilització.  280,36 m² 

5.12.- Repàs de l’arrebossat de façanes, per el 

posterior pintat.    1 un. 

 

5.13.- Ajudes de paleta, als rams auxiliars: 

electricitats, calefacció, ram de lampista, etc.    1 un. 

 

 

6.- RAM DE MARBISTA 

 

6.1.- Subministra i col·locació de granit de 2 cm de 

gruix, amb pedrissos de 60 cm d’amplada, color 

gris, comprés cantell, entregues i cantoneres.    6,60 ml  

 

6.2.-Subministra i col·locació de marbre blanc de 2 

cm de gruix, en lavabos per encastar de 60 cm 

d’amplada,comprés cantell, entregues i cantoneres.   6,20 ml  

 

6.3.- Subministra i col·locació de pedra Sant 

Vicenç, buixardada de 2 cm de gruix en sòcol de 

façana de carrer. Col·locat amb Clenteix F de 

Texsa (2-3 mm i pentinat). Comprés rejuntat i 

entregues.    28,80 m² 

 

 

7.- ENGUIXATS I CEL RASOS 

 

7.1.- Enguixat i lliscat amb guix blanc de 1ª qualitat 

de paraments verticals interiors de l’edifici, que no 

van enrajolats, o amb plaques de cartró guix. 

Inclosa part proporcional d’arestes i racons, que es 

faran amb angle recte, i la col.locació de 

proteccions amagades d’alumini o PVC, a les 

arestes verticals. Medició buit per ple.    459,02 m² 
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7.2.- Enguixat i lliscat amb guix blanc de 1ª qualitat de 

paraments horitzontals i inclinats sota lloses d’escala i 

replans. Inclosa part proporcional d’arestes i racons, 

que es faran amb angle recte, i la col·locació de 

proteccions amagades d’alumini o PVC, a les arestes 

verticals. Medició buit per ple.    10,00 m² 

 

7.3.- Subministra i col·locació de cel ras, desmuntable, 

en accés vestíbul, menjador i sala tallers en planta 

baixa, i serveis homes, dones i adaptats en planta 

primera. A base de plaques de fibres minerals 

(Armstrong), de forma rectangular (60x120 cm.) 

suspeses del sostre ambperfils vistos. Incloses peces 

de remat. Medició: superfície real.   255,40 m² 

 

7.4.- Subministra i col·locació de cel ras, desmuntable, 

en banys, magatzem i cuina de la planta baixa, i bany 

cuidadors planta primera. A base de llenques de PVC, 

suportades per perfils amagats. Incloses peces de 

remat suspeses. Medició: superfície real.   37,50 m² 

 

7.5.- Formació de cel ras fixa, amb plaques “Knauf” o 

pladur, comprés perfilaria de subjecció i fixació en sala 

audiovisuals de planta baixa i habitacions de planta 

primera.    118,90 m² 

 

 

8.- PAVIMENTS I REVESTIMENTS 

 

8.1.- Paviment de cuina, zona serveis i calefacció, 

format per peces de gres ceràmic de primera qualitat, 

antilliscant, col.locat amb ciment adhesiu. Inclosa la 

solera prèvia de nivellació de morter de ciment portland 

i l'abeurat i rejuntat.   57,50 m² 

 

8.2.- Paviment de la resta de la planta baixa amb gres 

compacte de primera qualitat, col.locat amb ciment 

adhesiu. Inclosa la solera prèvia de nivellació de 

morter de ciment portland i l'abeurat i rejuntat.   178,80m² 

 

8.3.- Paviment de balcons i terrasses, amb gres 

ceràmic de primera qualitat, sense esmaltar i 

resistent a les gelades, de 14x29 cm., tipus 

« Lanzarote » (Gres Catalan) o similar, a triar sobre 

mostres. Col.locat amb morter de ciment portland i 

rejuntat.    6,65 m² 

 

8.4.- Formació de graons d’escala de granit, format 

per dues peces enrasades en el cantell com a polit 

i abrillantat. Col·locats amb morter de ciment 

portland, completament assentats. Inclosa la 

preparació de l’esglaonat previ.    26,00 ml 

 

8.5.- Sòcol de gres, idèntic al del paviment,col·locat 

amb morter de ciment portland entregant el guix al 

seu cantell superior.    122,00 ml 

 

8.6.- Sòcol de granit, a l’escala, resseguint replans i 

graons. Col·locat amb morter de ciment portland, 

entregant el guix al seu cantell superior. 15,70 ml 

 

8.7. 8.7.-Enrajolat de parets de cuina esmaltada, col·locada 

amb ciment adhesiu, sobre l’adreçat previ. Medició: 

superfície real, descomptant obertures. Inclòs l'adreçat 

de parets amb arrebossat de morter de ciment portland 

deixat de regle.    31,50 m² 

 

8.8. 8.8.- Enrajolat de parets de banys esmaltada, col·locada 

amb ciment adhesiu, sobre l’adreçat previ. Medició: 

superfície real, descomptant obertures. Inclòs l'adreçat 

de parets amb arrebossat de morter de ciment portland 

deixat de regle.    214 m² 
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 8.9.- Paviment de goma tipus “Linolium” o similar, encolat al 

terra, de color uniforma en habitacions, distribuïdor i passadís 

2 de la planta primera.    379,85 m² 

 

 8.10.- Sòcol de fusta de 7 cm d’alçada, encolat a la paret, 

pintat del mateix color del paviment, entregat al guix al seu 

cantell superior.    131,80 ml 

 

 

9.- FUSTERIA I TANCAMENTS 

 

FUSTERIAEXTERIOR 

 

9.1.- Tota la fusteria exterior serà de fusta de pi de Flandes, 

de primera qualitat, per pintar. Sense nusos febles ni 

defectes de cap mena. Completament seca. 

Es rebutjarà la que no compleixi aquestes condicions, a criteri 

de la direcció facultativa. 

Les mides dels bastiments seran de 7x11,5 cm, en muntants 

de finestres i balconeres amb persiana enrotllable, i de 7x7 

cms. en els travessers. La secció de les fullers serà de 7x5,5 

cms., com a mínim, i portaran juntes d’estanqueïtat 

encastades al galze. Els ferratges seran de penjar, els 

mecanismes de tancament, tipus “Grissans”, embotits en el 

cantell,i de primera qualitat. 

Els poms i manetes, d’alumini anoditzat, tipus « Tecosur » o 

similar, a triar sobre mostres. 

Detall dels elements : 

  

Balconera d’’una fulles practicables. Mides totals, llum d’obra: 

 1,10x2,20 mtes. P1  4,- un   

 

Finestra de dues fulles practicables. Mides totals, llum d’obra: 

 1,46x1,70 mtes. P1  2,- un.   

  

Finestra d’una fulla practicablea. Mides totals, llum d'obra: 

 0,80x1,20 mtes. P1  3,- un.  

 0,80x1,20 mtes. PB  1,- un.  

 0,80x1,20 mtes. P1  2,- un. 

 0,70x1,20 mtes. P1  1,- un. 

 0,53x0,70 mtes. PB  2,- un. 

 

Finestra de dues fulles practicables i tarja superior fixa. 

Mides totals, llum d'obra: 

 1,55x2,70 mtes. PB  2,- un.  

 1,49x2,70 mtes. PB  2,- un. 

 1,46x2,70 mtes. PB  2,- un.  

 

Bastiment i portes d’accés a l’edifici a traves de la 

rampa, amb dues fulles vidrieres batents i tarja superior 

fixa. Mides totals llum d’obra: 

 2,10x3,50 mtes. PB  1,- un. 

 

Finestra d’una fulla practicable en sortida a la teulada. 

Mides totals, llum d'obra: 

 0,75x0,60 mtes.   1,- un. 

  

FUSTERIA INTERIOR 

 

9.2.- La fusteria interior serà de fusta de pi de Flandes de 

1ª qualitat, per pintar. Sense nusos ni defectes de cap 

mena. Completament seca. Es rebutjarà la que no 

cumpleixi aquestes condicions a criteri de la direcció 

facultativa. Les fulles seran llises, prefabricades, 

reforçades i de primera qualitat. Altura de portes : 2,10 

mtes.. Les portes vidrieres estaran formades per 

muntants i travessers de 7 cm. Poms i manetes d’alumini 

anoditzat, de bona qualitat, a triar per la direcció 

facultativa. Els tapajunts seran plans i de la mateixa fusta 

que bastiments i fulles i d’una secció aproximada de 

50x8 mm.. 

Els armaris de paret portaran les portes per davant dels 

bastiments, amb frontisses de doble escaire, de llautó o 
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solució equivalent, arpovada per la direcció facultativa. Les 

portes d’armaris portaran pom i pany i clau. 

Detall dels elements: 

  

Bastiment i porta de tres fulles corredisses amb guies “Clein” 

o similar. Mides, llum de bastiment : 

 5,07x3,00 mtes. PB  1,- un.  

 

Bastiment i porta d’una fulla corredissa amb guies “Clein” o 

similar. Mides, llum de bastiment : 

 0,90x2,10 mtes. PB  1,- un. 

 0,90x2,10 mtes. P1  1,- un. 

 2,10x3,00 mtes. PB  1,- un. 

 1,10x3,00 mtes. PB  1,- un. 

 

PBastiment i porta plegable tipus “Panelfol” d’una fulla. 

Mides, llum de bastiment : 

 2,10x2,50 mtes. PB  1,- un. 

  

Bastiment i porta d’una fulla practicable. Mides, llum de 

bastiment : 0,90x2,10 mtes. 

       Bastiment de ¾ PB  1,- un. 

 Bastiment de ¾ P1   2,- un.  

 Bastiment envà de 10 PB  2,-un. 

 Bastiment envà de 10 P1  2,-un. 

 Bastiment envà de 7 P1  1,-un. 

 

Bastiment i porta d’una fulla practicable. Mides, llum de 

bastiment : 0,70x2,10 mtes. 

 Bastiment envà de 7 PB  1,- un 

 Bastiment envà de 7 P1  1,- un 

 

Bastiment i porta d’una fulla practicable. Mides, llum de 

bastiment : 0,80x2,10 mtes. 

 Bastiment envà de 7 P1  1,- un 

 

Bastiment ividrierad’una fulla practicable d’un metre, 

l’altre de 0,80 metres i una lateral fixa de 0,40 

metres,Mides, llum de bastiment :  

 2,40x3,90 mtes. PB  1,- un. 

  

 Front d'armari per a encastar de dues fulles practicables 

inclòs bastiment. Mides, llum de bastiment: 

  1,90x3,00 mtes. PB   1,- un.  

                          1,40x2,10 mtes.PB  1,-un.  

 

 

10.- RAM DE LAMPISTA 

 

10.1.- La instal·lació d’aigua consta de la connexió a la 

xarxa pública d’aigua potable ubicada al carrer fins al 

comptador ubicat a la façana de l’edifici, segons plànols i 

comprenent tots materials i treballs necessaris per al 

subministra d’aigua freda i calenta a tots els aparells 

sanitaris de l’edifici, tal i com s’indica en els plànols de 

les instal·lacions. Distribució a base de tres xarxes 

paral·leles, dues per a l’aigua calenta i l’altra per a 

l’aigua freda, formades amb canonades de coure, de 

dimensions i recorreguts segons els plànols. 

 Instal·lació amb retorn, per a l’aigua calenta. 

 Claus de pas, cromades, a les derivacions de cada 

planta, a l’entrada de cada dependència i a l’inici dels 

ramals. Completa, a punt de funcionar, i d’acord amb la 

normativa vigent. 

 Desguassos fins als baixants amb canonades de PVC, 

sèrie C, de dimensions d’acord amb la normativa vigent. 

   

 Planta Baixa  

 Conduccions generals, claus de pas i accessoris    

  Instal·lació seveis (1 wc, 1 lavabo)   2,- un.   

  Instal·lació abocador  1,- un.  

  Instal·lació cuina (2 aigüeres)   1,-un. 
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Planta Primera 

 Conduccions generals, claus de pas i accessoris   

  Instal·lació serveis dones (3 wc,3 lavabo,2 dutxa)   1,-un.  

  Instal·lació serveis homes (3 wc,3 lavabo,2dutxa)  1,-un.     

Instal·lació abocador  1,- un. 

Instal·lació banys (1wc, 1lavbo, 1dutxs) 2,- un. 

Instal·lació rentadors (4 safareigs,4 rentadores)    1,- un. 

 

Les cisternes dels wc seran amb mecanismes de doble 

descàrrega o descàrrega interrompuda, les aixetes de les 

aigüeres, equips de dutxa i lavabos estaran dissenyats per 

estalviar aigua o disposaran d’un mecanisme economitzador i 

disposaran de distintiu de garantia de qualitat ambiental de la 

Generalitat de Catalunya.  

 

10.2.- Aïllament, per mitjà de fundes d’espuma de poliuretà, 

convenientment segellats, de tots els tubs de distribució 

d’aigua calenta, en el seu pas per damunt dels cels rasos.  116,00 ml.  

 

 

 

11.- ELECTRICITAT 

 

 11.1.- Instal·lació elèctrica comprenent tots els materials i 

treballs necessaris, per al subministra de corrent a tots els 

punts de llum i endolls indicats en els plànols de les 

instal·lacions, d’acord amb el Reglament Electrotècnic per a 

Baixa Tensió actualment vigent. Tota la instal·lació anirà 

encastada, o vista per sobre els cels rasos i protegida amb 

tub de plàstic corrugat o semirrígid, segons els casos. 

 El detall de la instal·lació, amb la situació i nombre de punts 

de llum, endolls, interruptors, commutadors, etc., figura en els 

plànols corresponents. 

 Inclosos quadres de distribució i protecció indicats en els 

plànols, amb els corresponents interruptors diferencials i 

automàtics. Els mecanismes seran de la sèrie Simon 31, 

o similar, color blanc. 

 Inclosa la col·locació, al cel ras, del camí de llum de 

fluorescents o punts de llum segons plànols 

d’instal·lacions. 

 

Instal·lació planta baixa: 

Ascensor, accés, vestíbul-recepció,menjador, 

cuina, serveis, magatzem, sala tallers, sala 

audiovisuals i local calefacció.    1un.  

 

Instal·lació plant primera: 

Escala, distribuïdor, serveis homes-dones, serveis 

adaptats, habitacions 1-2-3, passadís, habitació i bany 

cuidadors i porxo rentadores.    1 un. 

 

11.2.- Subministra i instal·lació d’extractors d’aire amb 

ventilació de banys.    8 un. 

 

11.3.- Subministra i instal·lació d’extractor de fums en 

cuinaa planta baixa.    1 un. 

 

11.4.- Subministra, instal·lació i col·locació d’aparells per 

a il·luminació d’emergència autònoms de 60 lúmens, 

amb durada de funcionament superior a una hora.    28 un. 

 

11.5.- Formació de xarxa de posada a terra amb cable 

de coure nu de 35 mm² de secció. Inclosa la col·locació 

de dues piquets d’acer coure de 1,50 m de llargada 

mínima.  1,-un. 
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12.- CALEFACCIÓ 

 

12.1.-Instal·lació de calefacció per radiadors d’aigua 

calenta, d’alumini, amb canonades de coure, deixades 

vistes. Completa a punt de funcionar, incloses vàlvules, 

termòstats, i accessoris.  1,- un. 

 

 12.2.-Instal·lació de caldera per a gas natural apte per a 

calefactar tot l’edifici, amb producció d’aigua calenta 

sanitària. Instal·lació completa, a punt de funcionar, amb 

tots els seus elements i accessoris: bombes circuladores, 

vasos d’expansió, termòstats, vàlvules, etc.  1,- un. 

 

 12.3.-Instal·lació d’aigua calenta sanitària, formada per tres 

dipòsits acumuladors de 300 l. de capacitat inerconnectats. 

Producció d’aigua calenta obtinguda a partir de la caldera.  1,- un. 

 

 12.4.-Instal·lació general per al gas natural per al 

subministrament de la caldera de calefacció, cuina, 

bugaderia i habitatge de planta primera.   1,- un. 

 

 

 

13.- ALTRES INSTAL·LACIONS 

 

13.1.- Instal·lació d’ascensor hidràulic, adaptat per a 

minusvàlids, amb dues parades i amb la maquinària col·locada 

a l’interior del recinte (sense local de maquinària). Portes 

automàtiques amb una amplada de pas mínima de 80 cm. i 

cabina revestida amb fòrmica llisa, de mides interiors mínimes: 

1,10x1,40 mtes..  

Totalment equipat i en condicions de funcionament, incloses 

ajudes de paleta, escomesa i instal·lació elèctrica, quadres de 

protecció, legalització, etc. 1,- un. 

 

13.2.- Instal·lació de telecomunicacions per a TV i RF 

comprenent les preses indicades en els plànols, caixes de 

derivació, equip d’amplificació, etc. i la connexió a la xarxa 

de TV per cable.  1,- un.  

 

13.3.- Instal·lació de captadors solars integrats a la teulada 

a base de quatre mòdols prefabricats. Com a protecció 

contra el sobre escalfament es preveurà el buidat de 

plaques o un vas d’expansió i un dissipador de calor. El 

sistemes d’impulsió, regulació i control estaran en el local 

previst a la planta baixa, així com la caldera i acumuladors. 

Instal·lació completa a punt de funcionar. 1,- un. 

 

13.4.- Instal·lació d’extintors polivalents de 6 kg de 

capacitat de càrrega i muntats a la paret. Es col·locaran un 

per planta i un al local de calefacció. 3,- un. 

 

 

14.- SERRALLERIA 

 

14.1.- Subministra i col·locació de barana d’acer 

inoxidable en escala general interior, per rebre vidre. 

Alçada 1 metre.   7,50 ml.  

 

14.2.-Subministra i col·locació de barana d’acer 

inoxidable en escala habitació cuidadors, per rebre 

vidre. Alçada 1 metre.. 2,80 ml. 

 

14.2.-Subministra i col·locació de barana metàl·lica 

en escala exterior per accedir a al zona de jocs des 

de la planta primera. Alçada 1 metre.. 4,50 ml. 
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15.- PINTURA 

 

15.1.- Pintura sobre fusteria exterior, dues capes, a base 

d’una capa d’emprimació, de forta penetració, i dues 

d’esmalt. Comptat dues cares (interior i exterior)    127,10 m²  

 

 

 15.2.-Pintura sobre fusteria interior, dues capes, a base d’una 

capa d’emprimació, de forta penetració, i dues d’esmalt. 

Comptat dues cares.    190,54 m²  

   

 15.3.-Pintura sobre paraments verticals interiors, enguixats, a 

base d’una capa de preparació i dues de pintura plàstica de 

bona qualitat. Medició: buit per ple.   459,02 m²  

 

 15.4.-Pintura sobre paraments horitzontals interiors que no 

porten cel ras, desmuntable, enguixats, a base d’una capa de 

preparació i dues de pintura plàstica de bona qualitat. 

Medició: buit per ple.   118,90 m²  

 

 15.5.-Pintura sobre paraments horitzontals i inclinats sota 

lloses d'escala, enguixats, a base d’una capa de preparació i 

dues de pintura plàstica de bona qualitat. Medició: buit per 

ple.   10,00 m²  

 

 15.6.-Pintura sobre paraments horitzontals I verticals 

exteriors, sobre superfícies arrebossades, a base d’una capa 

d’emprimació i dues capes de pintura plàstica llisa, 

“VALSAND” (VALENTINE), o similar. Inclosa bastida.   519,58m²  

 

 15.7.-Pintura sobre barrets de xemeneies, a l’esmalt, tipus 

“DURCOL” (2 capes), sobre capa d’emprimació. 

 0,45x0,45  1,- un.  

 0,60x0,45  1,- un. 

 0,75x0,45  1,- un. 

 

13.15.8.- Pintura a l’esmalt, dues capes de mini de plom, en 

baranes metàl·liques de balcons. Alçada: 1m. i barana 

escala exterior.   16,00 m² 

 

 

16.- APARELLS SANITARIS 

 

16.1.- Lavabo mural tipus “VICTORIA” (Roca) , o similar, 

de 595x450 mm., amb sifó de botella. Col·locat i 

instal·lat, inclosa grifonaria monocomandament tipus 

Roca o similar, i desguàs fins al baixant, color blanc.   2,- un.  

 

16.2.- Lavabo mural angular Roca , o similar, amb sifó de 

botella. Col·locat i instal·lat, inclosa grifonaria 

monocomandament tipus Roca o similar, i desguàs fins 

al baixant, color blanc.   1,- un. 

 

16.3.- Lavabo per a encastar, tipus “JAVA” (Roca) o 

similar, amb sifó de botella. Col·locat i instal·lat, inclosa 

grifonaria monocomandament tipus Roca o similar,i 

desguàs fins al baixant, color blanc.   7,- un.  

 

16.4.- WC de tanc baix, sèrie « VICTORIA » (Roca), o 

similar. Complet i col·locat. Inclosa instal·lació I desguàs 

fins al baixant. Color blanc.   8,- un.  

 

16.5.-Formació de plat de dutxa en el paviment amb 

impermeabilització de tota la cambra de bany, a base de 

polièster i fibres, desguàs de llautó i sifó. Grifonaria 

monocomandament tipus Roca o similar, amb dutxa de 

telèfon regulable en altura sobre barra, i desguàs fins al 

baixant. Color blanc.   6,- un.  

 

16.6.-Subministra i col·locació de porta-rotlles, per a 

encastar, de porcellana blanca, de 172x160 mms. 

(ROCA).   7,- un.  
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 16.7.-Subministra i col·locació de sabonera, amb agafador, 

per a encastar, de porcellana blanca, de 315x158 mms. 

(ROCA) en dutxes.   6,- un.  

 

 16.8.-Subministre i col.locació de penjador per encastar 

deporcellana blanca (ROCA).   10,- un. 

 

 16.9.-Subministra i col·locació de joc de doble barra abatible 

(dues barres) collades a la paret per a W.C. de lavabos 

adaptats.   2,- un.  

 

16.10.- Subministra i col·locació de banquetes abatibles 

d'acer inoxidable amb peu de suport, collades a la paret, en 

dutxes adaptades.   2,. un.   

 

 

16.11.- Abocador tipus “Garcia” (ROCA) o similar col·locat i 

instal·lat amb reixa d’acer inoxidable, inclosa grifonaria 

monocomandament tipus Roca o similar, i desguàs fins al 

baixant  2.- un. 

 

16.12.- Safareig de gres esmaltat “Henares” (ROCA) o similar 

de 390x600 mm, amb sifó, col·locat i instal·lat, inclosa 

grifonaria monocomandament, tipus Roca o similar, i desguàs 

fins al baixant.    4,- un. 

 

 

17.- VIDRERIA 

 

17.1.- Vidre doble aïllant, format per dues llunes polides, de 4 

mm. de gruix i cambra d’aire de 12 mm., tipus “Climalit” o 

similar. En finestres i balconeres exteriors. Col·locat i 

assentat amb silicona.   42,85 m²  

 

17.2.-Vidre laminat de 6 mm (3+3), en vidrieres 

interiors. Col·locat.   7,20 m² 

 

17.3.-Vidre laminat de seguretat en baranes d’escales interiors.  10,30 m² 
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ANNEX 4 - CONTROL DE QUALITAT 
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ANNEX – 3 
 

DOCUMENTACIÓ DE CONTROL DE MATERIALS 
 
 
CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL. 
 
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 

  

1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 

 

Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’utilitzin en les obres, 

així com els condicionants del seu subministrament, recepció i conservació, emmagatzematge i 

manipulació, les garanties de qualitat i el control de recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig 

del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris 

d’ús, conservació i manteniment. 

 

2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 

 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, normes d’aplicació, 

condicions que han de complir-se abans de la seva realització, toleràncies admissibles, condicions 

d’acabat, conservació i manteniment, control d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris 

d’acceptació i rebuig. 

 

3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA) 

 

S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les prestacions 

finals de l’edifici. 

 

Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos tipus 

de controls, que són els següents: 

 

 

A) Pels materials. 

 

A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 

Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes 

subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.  

Es faran a partir de: 

 

- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els següents 

documents: 

- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 

- Certificat de garantia del fabricant 

- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 

 

- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

 

A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la 

reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la 

DF. 

 

B) Unitats d’obra. 

 

B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà l’adequació i 

conformitat amb el projecte. 

 

B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop finalitzada 

aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la legislació 

aplicable.  

 

Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir 

amb el que estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 

375/88 de la Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció els 

controls a realitzar. 
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LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR. 
 
1. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES. 
 

- Excavació: 
- Control de moviments de l’excavació. 

- Control del material de replè i del grau de compactat. 

 

- Gestió de l’aigua: 
- Control del nivell freàtic. 

- Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments hidràulics. 

 

- Millora o reforç del terreny: 
- Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora. 

 

- Ancoratges al terreny: 
- Segons norma UNE EN 1537:2001 

 
 
2. SUBSISTEMA SOTA-RASSANT FONAMENTS. 
 
2.1.- DADES PREVIES I DE MATERIALS. 
 

- Estudi geotècnic. 

- Anàlisi de les aigües, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser àcides, salines o 

d’agressivitat potencial. 

- Control geomètric del replanteig i nivell de la fonamentació. Fixació de les toleràncies segons DB SE 

C “Seguridad Estructural Cimientos”. 

- Control del formigó armat segons EHE “EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C 

Seguridad Estructural Cimientos”. (Veure apartat 3) 

- Control de fabricació i transport del formigó armat. (Veure apartat 3) 

 

 

 

 

 
 

3. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. EHE. 
 
3.1 CONTROL DE MATERIALS 
 

Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció de 
Ciments, els Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars:  

- Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Altres components (abans de l’inici de l’obra) 

o Additius per a formigó (Decret 375/88 de la Generalitat) 

o Addicions per elaborar formigó: Cendres volants (Decret 375/88 de la Generalitat) 

o Addicions per elaborar formigó: Fum de sílice (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars: 

- Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
Assaigs de control del formigó: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Modalitat 1: Control a nivell reduït 

- Modalitat 2: Control al 100 % 

- Modalitat 3: Control estadístic del formigó 

- Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els articles 

72º i 75º i en 88.5, o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars). 

- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 
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Control de qualitat de l’acer: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

-   Control a nivell reduït: 

-   Només per armadures passives. 

-   Control a nivell normal: 

-   S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives. 

-   És l’únic vàlid per a formigó pretesat. 

-   Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control de l’acer han 

de ser coneguts abans de formigonar. 

-   Comprovació de soldabilitat: 

-   En el cas d’existir empalmes per soldadura 

 

Altres controls: 
- Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades. 

- Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat. 

- Control dels equips de tesat. 

- Control dels productes d’injecció. 

 

 
3.2 CONTROL DE LA EXECUCIÓ 
 

Nivells del control de l’execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

-   Control d’execució a nivell reduït:  
-   Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 

-   Control de recepció a nivell normal: 
-   Existència de control extern. 

-   Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 

-   Control d’execució a nivell intens: 

-   Sistema de qualitat propi del constructor. 

-   Existència de control extern. 

-   Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra. 

 

 

 

 

Fixació de toleràncies d’execució. 
 

Altres controls: 
- Control del tesat de les armadures actives. 

- Control d’execució de la injecció. 

- Assaigs d’informació complementària de l’estructura (proves de càrrega i d’altres assaigs 

no destructius) 

 
 
4. SUBSISTEMA DE SOSTRES PREFABRICATS (Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

Control de la qualitat de la documentació del projecte: 
 El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 

 
Control de qualitat dels materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

- Certificat de qualitat de biguetes, entrebigat i del conjunt del sistema. 

 
Recepció de materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

- Control de la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 

comprovació de l’albarà. 

- Comprovació de l’autorització d’ús per cada sistema de sostre. 

- Es sol·licitarà, per cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant que 

justifiqui l’autorització d’ús. No caldrà fer aquesta comprovació si el sistema de sostre te 

un distintiu de qualitat oficialment reconegut. 

- Control del gravat del codi d’identificació de cada bigueta. 

- Control del bon estat aparent de les peces d’entrebigat. 

- Verificacions de les característiques geomètriques reflectides en l’autorització d’ús. 

- Comprovació de la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat. 
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Control de qualitat de muntatge i execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control de l’apuntalament 

- Control de col·locació de les biguetes i revoltons 

- Control de la col·locació de les armadures 

- Control de l’abocat, compactació i curat del formigó 

- Control del desapuntalament 

 
Control de qualitat de l’obra acabada 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control de nivells i replanteig 

- Control de fletxes, contrafletxes i toleràncies. 

 
 
5. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’ACER. DB SE A. 
 

Control de la qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 

 
Control de qualitat dels materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

- Certificat de qualitat del material. 

- Procediment de control mitjançant assaigs per materials que presentin característiques no 

avalades pel certificat de qualitat. 

- Procediment de control mitjançant l’aplicació de normes o recomanacions de prestigi reconegut 

per materials singulars. 

 
Control de qualitat de la fabricació: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que ha       

d’incloure:  

- Memòria de fabricació 

- Plànols de taller 

- Pla de punts d’inspecció 

                  -     Control de qualitat de la fabricació: 

- Ordre de les operacions i utilització d’eines adequades 

- Qualificació del personal 

- Sistema de traçat adient 

 
Control de qualitat de muntatge: 

                  -     Control de qualitat de la documentació de muntatge: 

- Memòria de muntatge 

- Plans de muntatge 

- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat del muntatge       

 

 

6. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’OBRA DE FÀBRICA 
 

Recepció de materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

- Peces: 

-     Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria (categoria I o categoria II) de las 

peces. 

- Sorres 

- Ciments i cal 

- Morters secs preparats i formigons preparats 

- Comprovació de dosificació y resistència 

 

Control de fàbrica: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

      -     Tres categories d’execució: 

- Categoria A: peces i morter amb certificació d’especificacions, fàbrica amb assaigs 

previs i control diari d’execució. 

- Categoria B: peces (llevat succió, retracció i expansió per humitat) i morter amb 

certificació d’especificacions i control diari d’execució. 

- Categoria C: no compleix algun dels requisits de B. 
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Morters i formigons de replè 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control de dosificació, barreja i posada en obra 

 

Armadura: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control de recepció i posada en obra 

 

Protecció de fàbriques en execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Protecció contra danys físics 

- Protecció de la coronació 

- Manteniment de la humitat 

- Protecció contra gelades 

- Trava temporal 

- Limitació de l’alçada d’execució per dia 

 
 
7. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FUSTA 
 

Subministrament i recepció dels productes: 
      -      Identificació del subministrament amb caràcter general:  

- Nom i adreça de l’empresa subministradora i del taller de serrat o fàbrica. 

- Data i quantitat del subministra 

- Certificat d’origen i distintiu de qualitat del producte 

      -      Identificació del subministra amb caràcter específic: 

- Fusta serrada:  

a) Espècie botànica i classe resistent. 

b) Dimensions nominals 

c) Contingut d’humitat 

- Tauler: 

a) Tipus de tauler estructural. 

b) Dimensions nominals 

- Element estructural de fusta encolada: 

a) Tipus d’element estructural i classe resistent 

b) Dimensions nominals  

c) Marcat 

- Elements realitzats a taller: 

a) Tipus d’element estructural i declaració de capacitat portant, indicant condicions de 

recolzament 

b) Dimensions nominals 

- Fusta i productes de la fusta tractats amb elements protectors: 

a) Certificat del tractament aplicat, espècie de la fusta, protector emprat i núm. de 

registre, mètode d’aplicació, categoria del risc cobert, data del tractament, 

precaucions en front a mecanitzacions posteriors i informacions complementàries. 

- Elements mecànics de fixació: 

a) Tipus de fixació 

b) Resistència a tracció de l’acer 

c) Protecció front a la corrosió 

d) Dimensions nominals 

e) Declaració de valors característics de resistència a l’aixafament i moment plàstic 

per a unions fusta-fusta, fusta-tauler i fusta-acer. 

 

Control de recepció en obra: 
      -    Comprovacions amb caràcter general: 

- Aspecte general del subministrament 

- Identificació del producte 

      -      Comprovacions amb caràcter específic: 

- Fusta serrada 

a) Espècie botànica 

b) Classe resistent 

c) Toleràncies en les dimensions 

d) Contingut d’humitat 

- Taulers: 

a) Propietats de resistència, rigidesa y densitat 

b) Toleràncies en les dimensions 

- Elements estructurals de fusta laminada encolada: 

a) Classe resistent 

b) Toleràncies en les dimensions 

- Altres elements estructurals realitzats en taller: 

a) Tipus 
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b) Propietats 

c) Toleràncies dimensionals 

d) Planeïtat 

e) Contrafletxes 

- Fusta i productes derivats de la fusta tractats amb productes protectors: 

a) Certificació del tractament  

- Elements mecànics de fixació: 

a) Certificació del material 

b) Tractament de protecció 

              -   Criteri de no acceptació del producte 

 

 

8. TANCAMENTS I PARTIONS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada. 

 
Subministra i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord amb les especificacions de projecte. 

- Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execució dels 

possibles ponts tèrmics integrats en els tancaments. 

- Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts singulars) 

- Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor. 

- Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanqueïtat al pas d’aire i l’aigua. 

 

 

9. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I AÏLLAMENTS CONTRA INCENDIS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- El projecte defineix i justifica la solució de protecció contra incendis aportada, justificant de 

manera expressa el compliment del “Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de 

Incendio”. 

Subministra i recepció de productes: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

- Els productes s’ajustaran a les especificacions del projecte que aplicarà el que es recull en 

el “REAL DECRETO 312/2005”, de 18 de març, pel què s’aprova la classificació dels 

productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de 

reacció i de resistència front al foc. 

 
Control d’execució en obra: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Verificació de les dades de la central de detecció d’incendis. 

- Comprovar característiques dels detectors, polsadors i elements de la instal·lació, així com 

la seva ubicació i muntatge. 

- Comprovar instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i 

subjecció. 

- Verificar la xarxa de canonades d’alimentació als equips de manega i sprinklers: 

característiques i muntatge. 

- Comprovar equips de manegues i sprinklers: característiques, ubicació y muntatge. 

- Prova hidràulica de la xarxa de manegues i sprinklers. 

- Prova de funcionament dels detectors i de la central. 

- Comprovar funcionament del bus de comunicació amb el lloc central. 

 
 
10. SUBSISTEMES D’AÏLLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS 

(Decret 375/88 de la Generalitat)  

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors.  

- Els materials que vingui avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la 

garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes 

exigides pel CTE. 

- Les fibres minerals duran el segell INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques 

dimensionals i la seva densitat aparent. 
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Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HE 1. 

- L’element haurà d’anar protegit.  

- Caldrà evitar el pont tèrmic/acústic. 

- Control de la ventilació de la cambra si n’hi hagués. 

 

 
11. SUBSISTEMES DE PROTECCIÓ FRONT A LA HUMITAT 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada. 

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HS “Salubridad”, en la secció HS 1 

“Protección frente a la Humedad”. 

- Es realitzaran proves d’estanqueïtat en la coberta. 

 
 
12. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DE CALEFACCIÓ 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
 

- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada, justificant de manera expressa el 

compliment del “Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE)”. 

 

Subministra i recepció de productes: 
 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

 

Control d’execució en obra: 
 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions. 

- Característiques i muntatge dels conductes d’evacuació de fums. 

- Característiques i muntatge de les calderes. 

- Característiques i muntatge dels terminals. 

- Característiques i muntatge dels termòstats. 

- Proves parcials d’estanqueïtat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, al 

menys, en 4 hores. 

- Prova final d’estanqueïtat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de fontaneria). 

La pressió de prova no ha de variar, al menys, en 4 hores. 

 

 

13. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de climatització aportada.  

 

Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Replanteig i ubicació de maquines. 

- Replanteig i traçat de canonades i conductes. 

- Verificar característiques de maquines climatitzadores, fan-coils i refredadores. 

- Comprovar muntatge de canonades i conductes, així com alineació i distància entre 

suports. 

- Verificar característiques i muntatge dels elements de control. 

- Proves de pressió hidràulica. 

- Aïllament en canonades, comprovació de gruixos i característiques del material 

d’aïllament. 

- Prova de xarxes de desguàs de climatitzadors i fan-coils. 

- Connexió a quadres elèctrics. 

- Proves de funcionament (hidràulica i aire). 

- Proves de funcionament elèctric. 
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14. SUBSISTEMA SUBMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada.  

 

Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa 

- Instal·lació general interior: característiques de canonades i de vàlvules. 

- Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes. 

- Proves de les instal·lacions: 

-   Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no ha variar en, al 

menys, 4 hores. 

-   Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no ha variar en, al 

menys, 4 hores. 

-    Proves particulars en las instal·lacions de Aigua Calent Sanitària: 

a) Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua 

b) Obtenció del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les aixetes estimades 

en funcionament simultani. 

c) Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament. 

d) Mesura de temperatures a la xarxa. 

e) Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la seva 

sortida i en les aixetes.  

- Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. 

- Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió). 

- Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovarà les aixetes, les cisternes i el 

funcionament dels desguassos). 

- Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 

 
 

 
15. SUBSISTEMA SUBMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE GAS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de gas aportada.  

 

Subministra i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a las especificacions de projecte. 

- Canonada d’escomesa a l’armari de regulació (diàmetre i estanqueïtat). 

- Passos de murs y forjats (col·locació de passatubs i vaines). 

- Verificació de l’armari de comptadores (dimensiones, ventilació, etc.). 

- Distribució interior canonada. 

- Distribució exterior canonada. 

- Vàlvules i característiques de muntatge. 

- Prova d’estanqueïtat i resistència mecànica. 

 
16. SUBSISTEMA EVACUACIÓ. INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de les instal·lacions d’evacuació d’aigües residuals. 

 

Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

 

Control d’execució en obra: 
- Execució de acord a las especificacions de projecte. 

- Comprovació de vàlvules de desguàs. 

- Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics. 

- Comprovació de muntatge de canals i embornals. 

- Comprovació del pendent dels canals. 

- Verificar execució de xarxes de petita evacuació. 

- Comprovació de baixants i xarxa de ventilació. 

- Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous). 
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- Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control. 

- Prova estanqueïtat parcial. 

- Prova d’estanquitat total. 

- Prova amb aigua. 

- Prova amb aire. 

- Prova amb fum.  

 
17. SUBSISTEMA EVACUACIÓ. INSTAL·LACIONS D’EXTRACCIÓ DE FUMS I GASOS. 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’extracció aportada.  

 

Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Comprovació de ventiladors, característiques i ubicació. 

- Comprovació de muntatge de conductes i reixes. 

- Proves d’estanqueïtat d’unions de conductes. 

- Prova de mesura d’aire. 

- Proves afegides a realitzar en el sistema d’extracció de garatges:  

            -    Ubicació de central de detecció de CO en el sistema de extracció dels garatges. 

            -    Comprovació de muntatge i accionament front la presència de fum. 

- Proves i posada en marxa (manual i automàtica). 

 

 
18. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera expressa el 

compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les Instruccions Tècniques 

Complementàries. 

 

Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-recolzaments, 

terres, etc. 

- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports.  

- Situació de punts i mecanismes. 

- Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. 

- Subjecció de cables i senyalització de circuits. 

- Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència). 

- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament) 

- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 

- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 

- Quadres generals:  

-    Aspecte exterior i interior. 

-    Dimensions. 

- Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics, 

diferencials, relès, etc.) 

-     Fixació d’elements i connexionat. 

- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 

- Conexionat de circuits exteriors a quadres. 

- Proves de funcionament: 

- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 

- Comprovació d’automàtics. 

- Encès de l’enllumenat. 

- Circuit de força.  

- Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 

 
 
19. SUBSISTEMA D’ENERGIES RENOVABLES. INSTAL·LACIONS DE A.C.S. AMB PANNELLS 
SOLARS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de generació de aigua calent sanitària (ACS) amb 

pannells solars.  

 

Subministra i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  
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Control d’execució en obra: 
- Execució de acord a las especificacions de projecte. 

- La instal·lació s’ajustarà al que es descriu en la “Sección HE 4 Contribución Solar Mínima de 

Agua Caliente Sanitaria”. 

 

 

CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS 

 

 
AIGUA PER PASTAR 
 

 

− L’aigua que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó haurà d’estar sancionada per la pràctica i complirà 

les condicions indicades a l’article 27 de la “Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE). En cas de 

dubte, es realitzarà el control de recepció i els assaigs pertinents, segons que s’indica a l’article 81.2 

de l’EHE. 

 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 

establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 

 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 

Documentals: 
 

− Es justificarà, per part del constructor, que l’aigua utilitzada compleix les condicions exigides en 

els articles 27 i 81.2 de l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori), o bé es justificarà especialment 

que no perjudica les propietats exigides al formigó, ni a curt ni a llarg termini, segons que s’indica 

a l’article 81.2 de l’EHE. 

 

 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en 

laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesis i els criteris d’acceptació indicats 

als articles 27 i 81.2.3 de l’EHE: 

 

− Determinació del pH (UNE 7234/71) 

− Determinació de substàncies dissoltes (UNE 7130/58) 

− Determinació del contingut total de sulfats (UNE 7131/58) 

− Determinació de l’Ió-clor (UNE 7178/60) 

− Determinació d’hidrats de carboni (UNE 7132/58) 

− Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235/71) 

 

La presa de mostres es farà segons UNE 7236/71 

 

 
ÀRID PER ELABORAR FORMIGÓ 
 

− L’àrid que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó complirà les condicions indicades a l’article 28 de 

l’EHE i tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, 

pressupost i plànols. És a dir: 

Mida mínima i màxima de l’àrid (EHE, art. 28.2): 

− Quan no hi hagi experiència prèvia d’ús es realitzaran assaigs d’identificació, segons que s’indica 

a l’article 28.1 de l’EHE i els corresponents a les condicions fisicoquímiques, fisicomecàniques i 

granulomètriques especificats a l’article 28.3 de l’EHE. 

− És prohibida la utilització d’àrids que continguin sulfurs oxidables. 

− Els àrids es transportaran i emmagatzemaran de manera que se n’eviti la segregació i 

contaminació, i hauran de mantenir les seves característiques gramulomètriques fins a la 

incorporació a la mescla. 

− Cada procedència diferent serà considerada com a lot independent. 

 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 

establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
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CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 

Documentals: 
 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 

comprovació de l’albarà. Cada càrrega d’àrid anirà acompanyada d’un full de subministrament 

que estarà sempre a disposició de la Direcció d’Obra i on hi figuraran, com a mínim, les dades 

especificades a l’article 28.4 de l’EHE. 

 

− Es justificarà, per part del constructor, que l’àrid utilitzat compleix les condicions exigides en 

l’article 28 de l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori o experiència prèvia) o bé es justificarà 

explícitament que no altera especialment les propietats exigibles al formigó, ni a curt ni a llarg 

termini, segons que s’indica a l’article 81.3.3 de l’EHE. 

− En cas d’utilitzar escòries siderúrgiques, es comprovarà que no contenen silicats inestables ni 

compostos ferrosos, segons que s’indica a l’article 28.1 de l’EHE. 

 

Operatius: 
 

− Es realitzarà la presa de mostres necessàries per a possibles comprovacions posteriors. 

 

 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en 

laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació 

indicats en el segons: 

 

− Estabilitat d’escòries siderúrgiques (EHE, art. 28.1) 

− Mida màxima/mínima de l’àrid (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 

− Contingut de fins (UNE 933-2/96) (EHE, art. 28.3.3) 

− Coeficient de forma en graves (UNE 7238/71) (EHE, art. 28.3.3) 

− Índex d’àrids laminars en graves (UNE 933-3/97) (EHE, art. 28.3.3) 

− Compostos totals de sofre (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 

− Sulfats solubles en àcids (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 

− Contingut de clorurs (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 

− Terrossos d’argila (UNE 7133/58) (EHE, art. 28.3.1) 

− Partícules toves (UNE 7134/58) (EHE, art. 28.3.1) 

− Partícules de baix pes específic (UNE 7244/71) (EHE, art. 28.3.1) 

− Contingut de matèria orgànica en sorres (UNE EN 1744-1/99) ( EHE, art. 28.3.1) 

− Equivalent de sorra EAV (UNE 83131/90) (EHE, art. 28.3.1) 

− Reactivitat amb els àlcalis del ciment (UNE 146507/99 EX i UNE 146508/99 EX) (EHE, art. 

28.3.1) 

− Coeficient de friabilitat en sorres (UNE EN 1097-1/97) (EHE, art. 28.3.2) 

− Resistència al desgast en graves (UNE EN 1097-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 

− Absorció d’aigua en sorres (UNE 83133/90) (EHE, art. 28.3.2) 

− Absorció d’aigua en graves (UNE 83134/90) (EHE, art. 28.3.2) 

− Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE EN 1367-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 

 
 
CIMENT PER ELABORAR FORMIGÓ 
 

 

− El ciment que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la 

memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats en la 

“Instrucción para la recepción de cementos” (RC-97) i complirà les condicions indicades a l’article 

26 de l’EHE. És a dir: 

 

Tipus de ciment (RC-97, art. 8): 

Distintiu de qualitat: 

Altres característiques: 

 

− No s’utilitzaran lots de ciment que no vinguin acompanyats del certificat de garantia del fabricant, 

firmat per una persona física (EHE, art. 81.1.1). 

 

− Criteris de definició de remesa, lot i mostra (RC-97, art. 10 o el que defineixi l’aparellador o 

arquitecte tècnic): 

 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 

establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
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CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 

Documentals: 
 

− Es comprovarà que el ciment disposa de la documentació que acredita que està fabricat i 

comercialitzat de manera legal (RC-97, art. 10.b). 

 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 

comprovació de l’albarà i la documentació annexa, els quals contindran totes les dades indicades 

en l’article 9.b.1 de la RC-97. 

 

Operatius: 
 

− Es comprovarà la temperatura del ciment de cada partida en el moment de l’arribada, segons 

l’article 26.2 de l’EHE. 

 

− Es comprovarà, per a cada partida, que la forma de subministrament s’ajusti a les indicacions de 

l’article 26.2 de l’EHE i de l’article 9 de la RC-97. 

 

− En cas de no disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, abans de 

començar els treballs de formigonat i sempre que variïn les condicions de subministrament, es 

realitzarà la presa de mostres corresponent als assaigs de recepció previstos a la RC-97 (art. 

10.d), als previstos al Plec de Prescripcions Tècniques Particular i als necessaris per a la 

determinació del contingut de clorurs (EHE, art. 81.1.2). En aquest cas, i com a mínim cada tres 

mesos d’obra, es comprovaran les següents especificacions: composició del ciment, principi i 

final d’adormiment, resistència a la compressió i estabilitat de volum. 

 

− En cas de disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, els assaigs de 

recepció es podran substituir-se per una còpia del corresponent certificat, segons que s’indica als 

articles 10.b de la RC-97 i 81.1.2 de l’EHE. En aquest cas, la direcció d’obra pot, mitjançant 

comunicació escrita, dispensar de la realització dels assaigs previstos al Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars, de la determinació del contingut de clorurs i de les comprovacions 

trimestrals esmentades al paràgraf anterior, que seran substituïdes per la documentació 

d’identificació del ciment juntament amb els resultats de l’autocontrol. (RC-97, art.10.b; EHE, 

art.81.1.2; Decret 375/88, annex 1). 

 

− Es realitzarà una presa de mostres preventiva, segons que s’indica en els articles 81.1.2 de 

l’EHE i 10.c de la RC-97. 

 

ASSAIGS DE LABORATORI 
 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en 

laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els criteris d’acceptació 

especificats per a cada tipus de ciment a la RC-97 i/o especificats en el segon parèntesi: 

 

− Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 

− Residu insoluble (UNE EN 196-2/96) 

− Contingut de sulfats (UNE EN 196-2/96) 

− Contingut de clorurs (UNE 80217/91) (EHE, art.30.1) 

− Putzolanitat (UNE EN 196-5/96) 

− Principi i final d’adormiment (UNE EN 196-3/96) 

− Estabilitat de volum (UNE EN 196-3/96) 

− Resistència a la compressió (UNE EN 196-1/96) 

− Composició potencial del clinker (UNE 80304/86) 

− Calor d’hidratació (UNE 80118/86 EX) 

− Índex de blancor (UNE 80117/87 EX) 

− Alúmina (UNE 80217/91) 

− Àlcalis (UNE 80217/91) 

− Finor de mòlta (UNE 80122/91 o UNE 80108/86) 

− Pes específic (UNE 80103/86) 

− Superfície específica Blaine (UNE 80122/91) 

− Humitat (UNE 80220/85) 

− Òxid de calç lliure (UNE 80243/86) 

− Titani (UNE 80228/88 EX) 

− Composició i especificacions dels ciments comuns (UNE 80301/96) 

− Composició i especificacions dels ciment resistents a sulfats i/o a l’aigua del mar (UNE 

80303/96) 

− Composició i especificacions dels ciments blancs (UNE 80305/96) 

− Composició i especificacions dels ciments de baixa calor d’hidratació (UNE 80306/96) 

− Composició i especificacions dels ciments per a usos especials (UNE 80307/96) 

− Composició i especificacions dels ciments d’aluminat de calci (UNE 80310/96) 

− Fals adormiment (UNE 80114/96) (EHE, art. 26.2) 
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ADDITIUS PER A FORMIGÓ 
 

 

− Els additius que s’utilitzaran en l’elaboració del formigó s’incorporaran en una proporció no superior al 

5% del pes de ciment, segons l’article 29.1 de l’EHE i tindran les característiques que s’especifiquen en 

la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: 

 

Tipus d’additiu: 

Proporció: 

 

− Està prohibida la utilització d’additius que continguin clorurs, sulfurs, sulfits o altres components 

químics que puguin produir o afavorir la corrosió de les armadures. 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 

establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 

 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 

Documentals: 

 

− Es controlarà, per a cada additiu diferent, la seva designació, segons que s’indica a l’article 29.1 

de l’EHE. 

 

− Es comprovarà el certificat d’assaigs previs per a cada additiu diferent, segons que s’indica a 

l’article 81.4.2 de l’EHE. 

 

− Es comprovarà el certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, per a cada additiu 

diferent agregat en les proporcions i condicions previstes, segons els articles 29.1 i 81.4 de 

l’EHE. 

 

− Es comprovarà el certificat de laboratori conforme l’additiu no conté compostos químics que 

puguin afavorir la corrosió de les armadures, per a cada additiu diferent i segons l’article 81.4.2 

de l’EHE. 

 

 

 

Operatius: 

 

− En cas de formigó fet a l’obra, es comprovarà l’etiquetat en cada subministrament, segons 

que s’indica en els articles 29.1 i 81.4 de l’EHE. 

 

− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 

 

 

ASSAIGS DE LABORATORI 
 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en 

laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 

 

− Anàlisi infraroja (UNE EN 480-6/97) 

− Residu sec en additius líquids (UNE EN 480-8/97) 

− Pèrdua de massa en additius secs (UNE 83206/85) 

− Pèrdua per calcinació (UNE 83207/85) 

− Residu insoluble en aigua destil·lada (UNE 83208/85) 

− Contingut d’aigua no combinada (UNE 83209/86) 

− Contingut d’halogenurs totals (UNE 8210/88 EX) 

− Contingut de compostos de sofre (UNE 83211/87 EX) 

− Pes específic en additius líquids (UNE 83225/86) 

− Densitat aparent en additius sòlids (UNE 83226/86) 

− Determinació del pH (UNE 83227/86) 

− Determinació de la consistència mitjançant la taula de cops (UNE 83258/88 EX) 

− Determinació del contingut d’aire inclòs (UNE 83259/88 EX) 

 

La presa de mostres es farà segons UNE 83254/87 EX. 

 

En el cas d’haver d’efectuar assaigs sobre mostres de formigó, aquestes es prepararan segons la 

UNE 480-1/98. 
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ADDICIONS PER ELABORAR FORMIGÓ: CENDRES VOLANTS, FUM DE SÍLICE 

 

 

− La utilització d’addiccions sols es podrà fer amb coneixement del sol·licitant del formigó i l’autorització 

expressa de la direcció de l’obra. En qualsevol cas es compliran les condicions indicades a l’article 

29.2 de l’EHE. 

 

Percentatge de cendres volants respecte al pes de ciment: 

Percentatge de fum de sílice respecte al pes de ciment: 

 

− En cas d’utilitzar addicions en l’elaboració del formigó, es farà servir sempre ciment del tipus CEM I. A 

més, en estructures d’edificació, la quantitat de cendres volants no excedirà el 35% i la de fum de sílice 

el 10% del pes del ciment. 

 

− Cal considerar que ambdues addicions poden produir una disminució del pH, accelerant la 

carbonatació si no es protegeix el formigó. 

− Abans d’iniciar l’obra, i cada cop que es produeixi una modificació de les característiques de qualitat 

del producte, es realitzaran en un laboratori homologat els assaigs previstos a l’article 29.2.1 ó 29.2.2 

de l’EHE, segons que es tracti de cendres volants o fum de sílice. La determinació de l’índex d’activitat 

resistent es farà amb ciment de la mateixa procedència que el previst per executar l’obra. 

 

− Per comprovar l’homogeneïtat del subministrament, com a mínim cada tres mesos, es determinarà per 

les cendres volants el contingut d’anhídrid sulfúric, la pèrdua al foc i la finor, i pel fum de sílice el 

contingut de clorurs i la pèrdua al foc. 

 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 

establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 

 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 

Documentals: 

 

− Es comprovarà el certificat de garantia, emès per un laboratori homologat, conforme l’addició no 

conté compostos químics que puguin afectar la durabilitat del formigó o afavorir la corrosió de les 

armadures, i a més compleix les especificacions de l’article 29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons que 

es tracti de cendres volants o fum de sílice, d’acord amb les indicacions de l’article 81.4 de l’EHE. 

 

Operatius: 

 

− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 

 

 

ASSAIGS DE LABORATORI 
 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en 

laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els criteris d’acceptació que 

consten als articles 29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons que es tracti de cendres volants o fum de sílice: 

 

− Contingut d’anhídrid sulfúric (UNE EN 196-2/96) 

− Contingut de clorurs ( UNE 80217/91) 

− Contingut d’òxid de calç lliure (UNE EN 451-1/95) 

− Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 

− Finor (UNE EN 451-2/95) 

− Índex d’activitat resistent (UNE EN 196-1/96) 

− Expansió (UNE EN 196-3/96) 

− Contingut d’òxid de silici (UNE EN 196-2/96) 

 

 

 FORMIGÓ FET A L’OBRA 
 

 

− El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra serà elaborat “in situ”, complirà les condicions 

indicades a l’article 69.3 de l’EHE i tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, 

plec de condicions, pressupost i plànols. 

 

Element a construir: 

Tipus de formigó (en massa o armat, EHE, art. 39.2): 

Resistència (EHE, art. 39.2): 

Consistència (EHE, art. 30.6): 

Mida màxima del granulat (EHE, art. 28.2): 

Tipus d’ambient (EHE, art. 8.2): 

Contingut mínim de ciment (EHE, art. 37.3.2): 

Relació màxima aigua/ciment (EHE, art. 37.3.2): 
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Altres característiques: 

 

− Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art.15.3): 

 

− Modalitat dels assaigs de control (EHE, art. 88): 

 

− Criteri de divisió de lots (EHE, art. 88.4 o el que defineixi l’aparellador o arquitecte tècnic): 

 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 

establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 

 

CONTROL PREVI A L’INICI DE L’OBRA 
 

− En els casos previstos a l’article 37.3.2. (classes d’exposició III o IV, o qualsevol classe 

específica d’exposició) i prèviament a l’inici de les operacions de formigonat caldrà comprovar el 

compliment de les especificacions relatives a la durabilitat del formigó, contingut mínim de ciment 

i relació màxima aigua/ciment, validant les dosificacions proposades. Aquesta comprovació es 

farà mitjançant l’assaig de penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) segons 

s’especifica a l’article 85.2 i amb els criteris d’acceptació que consten a l’article 85.3. de l’EHE.  

 

− Justificació per part del constructor (mitjançant experiència o assaigs previs) que el formigó 

resultant de les dosificacions previstes compleix les condicions exigides en l’article 30 de l’EHE i 

en el plec de condicions, segons que s’indica a l’article 68 de l’EHE. 

 

 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 

Documentals: 

 

− Es comprovarà mitjançant les anotacions al llibre registre de fabricació del formigó que aquest 

s’ha fabricat segons les dosificacions previstes i acceptades prèviament per la direcció d’obra 

(EHE, art. 69.3). 

Operatius: 

 

− Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en l’article 83 de 

l’EHE. 

 

− Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’EHE en el nombre necessari i amb el criteri de 

divisió de lots indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de resistència a compressió 

a 7 i 28 dies. 

 

− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors 

(d’acord amb l’UNE 83300/84). 

 

Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva col·locació 

en obra. 

 

ASSAIGS DE LABORATORI 
 

Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les 

indicacions de les normes referenciades entre parèntesis i amb els criteris de tolerància expressats 

en l’article 88 de l’EHE: 

 

− Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art.88) 

− Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art.88) 

 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, amb 

la metodologia i els criteris d’acceptació referenciats entre parèntesis: 

 

− Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 

− Ió-clorur total (EHE, art. 30.1) 

− Densitat (UNE 83317/91) 

− Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 

− Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 85) 

 
 
FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 
 

 

− El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra procedirà de central formigonera, complirà les 

condicions indicades a l’article 69.2 de l’EHE i tindrà les característiques que s’especifiquen en la 

memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir (veure EHE, art. 69.2.8): 
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Element a construir: 

 

Designació del formigó per propietats: 

Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art. 39.2): 

Resistència (EHE, art. 39.2): 

Consistència (EHE, art. 30.6): 

Mida màxima del granulat (EHE, art. 28.2): 

Tipus d’ambient (EHE, art. 8.2): 

 

Designació del formigó per dosificació: 

Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art. 39.2): 

Consistència (EHE, art. 30.6): 

Mida màxima del granulat (EHE, art. 28.2): 

Tipus d’ambient (EHE, art. 8.2): 

Contingut mínim de ciment (EHE, art. 37.3.2): 

 

Designació, classe resistent i característiques addicionals del ciment (RC-97): 

Altres característiques: 

 

− Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art. 15.3): 

 

− Modalitat dels assaigs de control (EHE, art. 88): 

 

− Criteri de divisió de lots (EHE, art. 88.4 o el que defineixi l’aparellador o arquitecte tècnic): 

 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 

establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 

 

 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 

Documentals: 

 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 

comprovació de l’albarà, signat per persona física, el qual contindrà totes les dades indicades en 

l’article 69.2.9.1 de l’EHE. 

 

− Es comprovarà el nivell d’homologació de la central productora, que pot ser un distintiu 

reconegut oficialment o un certificat CC-EHE (EHE, art. 81). 

 

Operatius:  

 

− Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en l’article 83 

de l’EHE. 

 

− Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’EHE, en el nombre necessari i amb el criteri 

de divisió de lots indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de resistència a 

compressió a 7 i 28 dies. 

 

− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors 

(d’acord amb l’UNE 83300/84). 

 

− En cas de formigons fabricats en una central que no disposi d’un distintiu oficialment 

reconegut o un certificat CC-EHE, es realitzaran els assaigs de recepció en obra dels 

components del formigó, segons que s’indica a l’article 81 de l’EHE. 

 

− Sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà aplicar una reducció en el nombre 

d’amassaments a assajar per cada lot segons que s’estableix a l’apartat 3 de l’annex al 

Decret 375/88. 

 

Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva col·locació 

en obra. 

 

 

ASSAIGS DE LABORATORI 
 

Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les 

indicacions de les normes referenciades entre parèntesis i amb els criteris de toleràncies expressats 

en l’article 88 de l’EHE: 

 

− Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art. 88) 

− Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art. 88) 
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En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, amb la 

metodologia i els criteris d’acceptació referenciats entre parèntesis: 

 

− Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 

− Ió-clorur total (EHE, art. 30.1) 

− Densitat (UNE 83317/91) 

− Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 

− Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 85) 

 
RODONS D’ACER PER A FORMIGÓ 
 

 

− Els rodons d’acer per armar que s’utilitzaran en l’obra compliran les condicions indicades a l’article 31 

de l’EHE i tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, 

pressupost i plànols: És a dir: 

 

Designació (EHE, art. 31): 

Diàmetres: 

Distintiu de qualitat (EHE, art. 31.5.1): 

Altres característiques: 

 

− No s’utilitzaran partides d’acer que no vinguin acompanyades del certificat de garantia del fabricant, 

firmat per una persona física (EHE, art. 90.1). 

 

− Nivell de control (EHE, art. 90): 

 

− Criteri de divisió de lots (EHE, art. 90.3 o el que defineixi l’aparellador o arquitecte tècnic): 

 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 

establirà el nombre, forma, freqüència i toleràncies necessaris per realitzar els controls següents: 

 

 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 

Documentals: 

 

− Es controlarà, per cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, 

l’albarà i allò especificat en el projecte. 

 

− En el cas d’acers certificats, aquells que disposen d’un distintiu reconegut oficialment o un 

certificat CC-EHE, es sol·licitarà per cada partida l’acreditació d’aquest distintiu i el certificat 

de garantia del fabricant (EHE, art. 31.5.1). 

 

− Els acers no certificats aniran acompanyats, per cada partida, dels assaigs corresponents, 

fets en un laboratori homologat, conforme compleixen les exigències establertes a l’EHE 

(EHE, art. 31.5.2). 

− En barres corrugades i malles electrosoldades es sol·licitarà, per a cada subministrador i 

tipus d’acer, el certificat específic d’adherència, segons que s’indica a l’article 31 de l’EHE. 

 

Operatius: 

 

− Es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 90.2 i 90.3 de l’EHE, 

amb l’objecte de verificar que la secció equivalent compleix les especificacions de l’article 

31.1 de l’EHE. 

 

− En barres corrugades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 

90.3 de l’EHE, amb l’objecte de verificar que les característiques dels ressalts s’ajusten a les 

variacions consignades obligatòriament en el certificat específic d’adherència, segons que 

s’indica a l’article 31.2 de l’EHE (control normal). 

 

− En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzaran les determinacions 

necessàries per lot, amb l’objecte de verificar el gravat de les marques d’identificació (tipus 

d’acer, país d’origen i marca del fabricant) segons que s’indica a l’article 31.2 de l’EHE. 

 

− Es comprovarà l’absència d’esquerdes en les zones de doblec i ganxos d’ancoratge, 

mitjançant inspecció visual (control a nivell reduït) o després de l’assaig de doblec - 

desdoblec segons que s’indica a l’article 31.2 de l’EHE (control a nivell normal). 

 

− En el cas que hi hagi unions per soldadura es comprovarà l’aptitud pel soldatge segons 

l’article 90.4 de l’EHE. 
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− Com a mínim dos cops al llarg de l’obra es determinarà el límit elàstic, la carrega de trencament i 

l’allargament en trencament en una proveta de cada diàmetre, tipus i subministrador d’acer, 

segons l’article 90.3 de l’EHE (control normal). 

 

− En el cas de les malles electrosoldades aquestes determinacions es faran sobre dos assaigs per 

cada diàmetre principal utilitzat, i inclouran l’assaig de resistència a l’arrencament del nus soldat 

(EHE, art. 90.3) (control normal). 

 

− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de posteriors assaigs de 

comprovació. 

 

− En el cas d’acers certificats, que disposin d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-

EHE i sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà deixar d’assajar l’acer en les 

condicions que estableix l’apartat 2 de l’annex al Decret 375/88. 

 

Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva col·locació en 

obra. 

 

 

ASSAIGS DE LABORATORI 
 

Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb la metodologia 

referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segon: 

 

− Límit elàstic (UNE, 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 

− Càrrega de trencament (UNE 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 

− Allargament en trencament (UNE 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 

− Doblec-desdoblec (UNE 36068/94 i EHE, art. 31.2 i 31.3) (EHE, art. 90.5) 

− Resistència a l’arrencament del nus soldat (UNE 36462/80) (EHE, art. 90.5) 

 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en 

laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació 

indicats en el segon: 

 

− Soldatge (EHE, art. 90.4) (EHE, art. 90.5) 

− Adherència (UNE 36740/98) (EHE, art. 31.2) 

 

ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES 
 

 

− L’acer que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la 

memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats a la “Norma 

Básica de la Edificación. Estructuras de acero en edificación” (NBE-EA-95). És a dir: 

 

Classe (NBE-EA-95, art. 2.1.1): 

Sèrie (NBE-EA-95, art. 2.1.6.1): 

Tipus i ubicació indicats als plànols. 

 

− Coeficient de majoració de càrregues adoptat en el càlcul (NBE-EA-95, art 3.1.5): 

 

− Criteri de divisió de lots (NBE-EA-95, art. 2.1.5.2 o el que defineixi l’aparellador o arquitecte 

tècnic): 

 

S’identificarà sempre als plànols el lot al qual pertany cada perfil utilitzat. 

 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 

establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 

 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ  
 

Documentals: 

 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 

comprovació de l’albarà. 

 

− Es controlarà la garantia del fabricant per a cada classe d’acer, segons que s’indica a l’article 

2.1.5.1 de la NBE-EA-95. 

 

Operatius: 

 

− Es comprovarà l’existència de la marca d’identificació, segons que s’indica a l’article 2.1.6.2 

de la NBE-EA-95. 
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− Es comprovarà que els possibles defectes superficials del producte s’ajusten al que s’indica a 

l’article 2.1.6.3 de la NBE-EA-95. 

 

− Es comprovarà que els possibles defectes dimensionals del producte s’ajusten al que s’indica a 

l’article 2.1.6.3 de la NBE-EA-95. 

 

 

ASSAIGS DE LABORATORI 
 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en 

laboratori homologat i amb les indicacions i criteris d’acceptació de les normes referenciades entre 

parèntesi: 

 

− Límit elàstic (UNE 7474-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 

− Resistència a tracció (UNE 7474-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 

− Allargament fins a ruptura (UNE 7474-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 

− Doblec sobre mandrí (UNE 7472/89) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 

− Resiliència (UNE 7475-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 

− Estat de desoxidació (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5) 

− Contingut de carboni en colada i producte (UNE 7014/50, UNE 7331/75, UNE 7349/76) (NBE-EA-

95, art. 2.1.3 i 2.1.5) 

− Contingut de fòsfor en colada i producte (UNE 7029/51) (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5) 

− Contingut de sofre en colada i producte (UNE 7019/50) (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5) 

− Contingut de nitrògen en colada i producte (UNE 36317-1/85) (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5) 

− Contingut de silici en colada i producte (UNE 7028/1 R75) (NBE-EA-95, art. 2.1.5.7) 

− Contingut de manganès en colada i producte (UNE 7027/51) (NBE-EA-95, art. 2.1.5.7) 

− Duresa Brinell (UNE 7422/85) (NBE-EA-95, art. 2.1.5.8) 

 

 MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL 

 

 

− Els maons que s’utilitzaran en l’execució de l’obra han de tenir les característiques que s’especifiquen 

en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats a la “Norma 

Básica de la Edificación. Muros resistentes de fábrica de ladrillo” (NBE-FL-90) i en el “Pliego General 

de Condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción” (RL-88) i 

que, en resum, són els següents: 

 

Classe (vist o no vist: RL-88, apt. 3): 

Tipus (massís, calat o foradat: RL-88, apt. 2): 

Dimensions (RL-88, apt. 4): 

Resistència a compressió (NBE-FL-90, art. 2.2 i RL-88, apt. 4.2): 

Geladicitat (RL-88, apt. 4.2): 

Distintiu de qualitat, segell INCE o equivalent (RL-88, apt. 6.6): En el cas de que no es 

demani, indicació expressa en aquest sentit 

 

− La definició de “partida” i “mostra” es realitzarà segons els apartats 6.1 i 6.2 de la RL-88, 

identificant sempre el subministrament amb el seu destí a l’obra. 

 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 

establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 

 

 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 

Documentals: 

 

− Es controlarà, per a cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, 

l’albarà i allò especificat en el projecte, segons les indicacions de l’apartat 5.2 de la RL-88. 

 

− Es sol·licitarà, per a cada subministrament i tipus de maó, el document de garantia del 

fabricant de la resistència a compressió, segons que s’indica a l’apartat 4.2 de la RL-88. 

 

− Si els maons no disposen de distintiu de qualitat, es comprovarà, per a cada subministrador i 

tipus de maó, la certificació dels assaigs realitzats en laboratori, segons l’apartat 6.4 de la 

RL-88. 

 

− Si els maons tenen segell INCE o equivalent, es comprovarà, per a cada subministrador i 

tipus de maó, la vigència i documentació del distintiu de qualitat. 
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Operatius: 

 

− Es verificarà la correspondència entre la mostra de contrast i la partida subministrada, segons 

l’apartat 6.4 de la RL-88. 

 

− Es comprovarà la inexistència de fissures no tolerables, segons l’apartat 4.3 de la RL-88. 

 

− Es comprovarà la inexistència d’exfoliacions, segons l’apartat 4.3 de la RL-88. 

 

− Es comprovarà la inexistència d’escrostonaments per pinyol, segons l’apartat 4.3 de la RL-88. 
 

 

ASSAIGS DE LABORATORI 
 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en 

laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació 

indicats en el segon: 

 

− Dimensions i forma (UNE 67030/85) (RL-88, apt. 4.1) 

− Resistència a compressió (UNE 67026/84) (RL-88, apt. 7.2) 

− Eflorescència (UNE 67029/85) (RL-88, apt. 4.2) 

− Succió (UNE 67031/85) (RL-88, apt. 4.2) 

− Geladicitat (UNE 67028/84) (RL-88, apt. 4.2) 

− Massa (RL-88, apt. 7.2) (RL-88, apt. 4.2) 

 
 

SISTEMES DE SOSTRES PREFABRICATS 

 

 

− Els sistemes de sostres (biguetes i peces d’entrebigat) que s’utilitzaran en l’execució de l’obra tindran 

les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord 

amb els criteris indicats a la “Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de 

hormigón armado o pretensado” (EF-96) i “Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE). És a dir: 

 

Per les biguetes: 

Tipus (armada, pretesada, ...): 

Forma (semibigueta, ...): 

Cantell: 

Llum màxima: 

Per les peces d’entrebigat: 

Tipus (resistent o no): 

Material (ceràmic, morter de ciment ...): 

Pel conjunt del sistema: 

Intereix: 

Distintiu de qualitat: 

 

− Coeficient de majoració de càrregues emprat en el càlcul (EF-96, art. 6.1 i EHE, art. 12): 

 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 

establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 

 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 

Documentals: 

 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 

comprovació de l’albarà. 

 

− Es comprovarà, per a cada sistema de sostre, l’autorització d’ús, segons que s’indica a 

l’article 10.1 de l’EF-96. 

 

− Es sol·licitarà, per a cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant que 

garanteixi les característiques especificades a l’autorització d’ús, segons que s’indica a 

l’article 9.1 de l’EF-96. Aquesta comprovació no caldrà fer-la si el sistema de sostre té un 

distintiu de qualitat oficialment reconegut. 

 

Operatius: 

 

− Es comprovarà el gravat del codi d’identificació de cada bigueta (fabricant i tipus), segons 

l’article 9.1 de l’EF-96. 

 

− Es controlarà el bon estat aparent de les peces d’entrebigat. 
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− Es verificaran les característiques geomètriques i d’armat reflectides en l’autorització d’ús del 

sistema de sostre, segons que s’indica a l’article 9.1 de l’EF-96. 

 

− Es comprovarà la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat, per a la seva utilització 

conjunta, d’acord amb l’article 4.1 de l’EF-96. 

 

 

ASSAIGS DE LABORATORI 
 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, d’acord 

amb l’article 9 de l’EF-96, en laboratori homologat i amb els criteris referenciats entre parèntesis: 

 

Per les biguetes: 

− Col·locació d’armadures (EF-96, art. 2 i EHE, art. 66, 67 i 37.2.4) 

− Armadures passives (EF-96, art. 2.1 i EHE, art. 31) 

− Armadures actives (EF-96, art. 2.2 i EHE, art. 32) 

− Quantia mínima (EHE, art. 42.3) 

− Armadura transversal (EHE, art. 44) 

− Formigó (EHE, art. 30) 

− Destesat i fissuració (EHE, art. 49) 

 

Per les peces d’entrebigat: 

− Càrrega (EF-96, art. 3.1). 

− Resistència al foc (UNE 23727/90) (EF-96, art. 3.1). 

− Resistència a compressió (EF-96, art. 3.2), en el cas d’entrebigats resistents. 

 

 

 

MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT TÈRMIC 
 

 

− El material que s’utilitzarà com a aïllament tèrmic en l’execució de l’obra tindrà les característiques que 

s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: (veure taula 2 de la 

NRE-AT-87 o taula 2.8 de la NBE-CT-79) 

 

Tipus de material (mantes, plafons, morter projectat ...): 

Classe de material (fibres minerals -de vidre, llana de roca-, EPS, XPS, argila expandida, 

perlita, escuma de poliuretà, suro ...): 

Densitat aparent: 

Conductivitat tèrmica: 

Gruix: 

Segell o Marca de Qualitat (NBE-CT-79, annex 5.2.2): 

Altres característiques (NBE-CT-79, annex 5.1): 

 

− Divisió en unitats d’inspecció (apartat 5.2.3 de l’annex 5 de la NBE-CT-79 o la que defineixi 

l’aparellador o arquitecte tècnic): 

 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 

establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
Documentals: 

 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò especificat en 

el projecte, mitjançant la comprovació de l’albarà. 

 

− Es comprovarà que la documentació tècnica del producte s’especifica les dimensions i 

toleràncies, segons que s’indica en l’apartat 5.1.6 de l’annex 5 de la NBE-CT-79. 

 

− Es verificarà que el fabricant garanteix les característiques requerides en la comanda 

mitjançant la comprovació de l’etiquetat, segons que s’indica en l’apartat 5.1.7 de l’annex 5 

de la NBE-CT-79. 

 

− Es comprovarà l’existència del Segell o Marca de Qualitat demanat, que juntament amb la 

garantia del fabricant del compliment de les característiques requerides, permetrà realitzar la 

recepció del material sense necessitat de fer comprovacions o assaigs, segons que s’indica 

a l’apartat 5.2.2 de l’annex 5 de la NBE-CT-79. 

 

Operatius: 

 

− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 

 

 



 Títol: Projecte de rehabilitació d’un edifici municipal i canvi d’ús a un alberg de joventut 
Autora: Maria Fernández Gusart 

78 

ASSAIGS DE LABORATORI 
 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en 

laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesis: 

 

− Conductivitat tèrmica (UNE 53037/76) 

− Densitat aparent (UNE 53144/69; 53215/71; 56906/74) 

− Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE 53312/76) 

− Permeabilitat a l’aire en finestres (UNE 7405/76; 82205/78) 

− Absorció d’aigua per volum (UNE 53028/55) 

 
 
MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT ACÚSTIC 
 

 

− El material que s’utilitzarà com a aïllament acústic en l’execució de l’obra tindrà les característiques 

que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris 

indicats a la “Norma Básica de la Edificación. Condiciones acústicas en los edificios” (NBE-CA-88). És 

a dir: (veure annex 4 de la NBE-CA-88) 

 

Tipus de material (mantes, plafons...): 

Classe de material (fibres minerals -de vidre, llana de roca-, suro, ...): 

Densitat aparent: 

Gruix: 

Segell o Marca de Qualitat (NBE-CA-88, annex 4.6.2): 

Altres característiques (NBE-CA-88, annex 4.2.2): 

 

− Divisió en unitats d’inspecció (apartat 4.6.3 de l’annex 4 de la NBE-CA-88 o la que defineixi 

l’aparellador o arquitecte tècnic): 

 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 

establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 

 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 

Documentals: 

 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò especificat en 

el projecte, mitjançant la comprovació de l’albarà. 

 

− Es comprovarà que la documentació tècnica del producte s’especifica les dimensions i 

toleràncies, segons que s’indica en l’apartat 4.4 de l’annex 4 de la NBE-CA-88. 

 

− Es verificarà que el fabricant garanteix les característiques requerides en la comanda 

mitjançant la comprovació de l’etiquetatge, segons que s’indica en l’apartat 4.5 de l’annex 4 

de la NBE-CA-88. 

 

− Es comprovarà l’existència del Segell o Marca de Qualitat demanat, que juntament amb la 

garantia del fabricant del compliment de les característiques requerides, permetrà realitzar la 

recepció del material sense necessitat de fer comprovacions o assaigs, segons que s’indica 

en l’apartat 4.6.2 de l’annex 4 de la CA-88. 

 

− Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica els resultats dels 

assaigs d’aïllament acústic de la solució constructiva, per tal de justificar la fitxa de 

compliment de la NBE-CA-88 sense necessitat de fer assaigs a l’obra. 

 

− Es comprovarà que el material rebut a l’obra coincideix amb el producte del qual s’han fet 

tots els assaigs. 

 

Operatius: 

 

− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 

 

 

ASSAIGS DE LABORATORI 
 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en 

laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesis: 

 

− Aïllament a soroll aeri (UNE 74040/84) 

− Aïllament a soroll d’impacte (UNE 74040/84) 

− Materials absorbents acústics (UNE 74041/80) 

− Permeabilitat a l’aire en finestres (UNE 85208/81) 
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MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT CONTRA EL FOC 
 

 

− El material que s’utilitzarà com a aïllament contra el foc en l’execució de l’obra tindrà les 

característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord 

amb els criteris indicats a la “Norma Básica de la Edificación. Condiciones de protección contra 

incendios en los edificios” (NBE-CPI-96). És a dir: (veure art. 13 de la NBE-CPI-96) 

 

Tipus de material (plaques, morters, pintures intumescents, pintures o vernissos ignífugs...): 

Gruix: 

Classe de reacció al foc exigida: 

Toxicitat: 

Segell o Marca de Qualitat: 

Altres característiques: 

 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 

establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 

 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 

Documentals: 

 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò especificat en el 

projecte mitjançant la comprovació de l’albarà. 

 

− Es controlarà que el fabricant o importador garanteix les característiques requerides per al 

compliment de la NBE-CPI-96, mitjançant documents que recullin els resultats dels assaigs 

necessaris (NBE-CPI-96, art. 17.2 i 17.3). Aquesta documentació haurà de tenir una antiguitat 

inferior a 5 anys (NBE-CPI-96, art. 17.3.4). 

 

− Quan un material hagi estat objecte de tractament d’ignifugació amb posterioritat a la seva 

fabricació, es comprovarà que els documents que recullin els resultats dels assaigs realitzats en 

el laboratori mencionin explícitament que el material ha estat sotmès a un envelliment previ 

coherent amb el seu ús, abans d’obtenir la classe de reacció al foc, M, segons que s’indica a 

l’article 17.2.2 de la NBE-CPI-96. 

 

− Es comprovarà que el material rebut a l’obra coincideix amb el producte del qual s’han fet els 

assaigs. 

 

Operatius: 

 

− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 

 

 

ASSAIGS DE LABORATORI 
 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en 

laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesis: 

 

− Classe de reacció al foc dels materials de construcció (UNE 23727/90 1R) 

− Resistència al foc de les estructures i elements de la construcció (UNE 23093/81 1R) 

− Resistència al foc d’elements de construcció vidriats (UNE 23801/79) 

− Resistència al foc de portes i altres elements de tancament de forats (UNE 23802/79) 

− Estabilitat al foc de les estructures d’acer protegides (UNE 23820/93 EXP) 

 

 

POLIURETANS PRODUÏTS IN SITU 
 

 

− El poliuretà produït in situ que s’utilitzarà com a aïllament tèrmic en l’execució de l’obra tindrà les 

característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, 

d’acord amb els criteris indicats a la Norma Reglamentària d’Edificació sobre aïllament tèrmic 

(NRE-AT-87) i a la “Norma Básica de la Edificación. Condiciones térmicas en los edificios” (NBE-

CT-79). És a dir: 

 

Tipus (veure taula 2 de la NRE-AT-87 o taula 2.8 de la NBE-CT-79): 

Densitat aparent: 

Conductivitat tèrmica: 

Gruix: 

Situació segons ordre de 29/7/94 (*): 

Altres característiques (NBE-CT-79, annex 5.1): 
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− Divisió en unitats d’inspecció (veure ordre de 29/07/94 o la que defineixi l’aparellador o arquitecte 

tècnic): 

 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 

establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 

Tipus i classe de material (manta, plafó...; fibra de vidre, llana de roca...): 

 

Documentals: 

 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda, el producte acabat i allò especificat en el 

projecte, mitjançant la comprovació de la documentació lliurada pels productors de poliuretans in 

situ (aplicadors) i que serà la següent: 

 

Per a situació A (Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat): 

− Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 

− Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, lliurat pel 

fabricant. 

− Certificat del control de recepció dels components, amb registre de resultats dels controls 

(assaigs efectuats), lliurat per l’aplicador. 

− Certificat conforme s’han complert els controls de relació de mescla, així com que s’han complert 

les condicions d’aplicació indicades pel fabricant, lliurat per l’aplicador. 

 

Per a situació B (Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat): 

− Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 

− Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, lliurat pel 

fabricant. 

− Certificat que el sistema està en possessió d’un segell o marca de qualitat reconeguts, lliurat pel 

fabricant. 

− Certificat de control de recepció dels components (exempt d’assaigs), lliurat per l’aplicador. 

− Certificat conforme s’han complert els controls de relació de mescla, així com que s’han complert 

les condicions d’aplicació indicades pel fabricant, lliurat per l’aplicador. 

 

Per a situació C (Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat) 

− Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 

− Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, lliurat pel 

fabricant. 

− Certificat del control de recepció dels components, amb registre de resultats dels controls 

(assaigs efectuats), lliurat per l’aplicador. 

− Certificat on constarà que s’està en possessió d’un segell o marca de qualitat reconeguts i 

on també es farà constar el número de codi, el nombre de fulls i el resum de resultats que 

consten enregistrats al llibre d’autocontrol que s’ha fet servir durant la realització de l’obra, 

lliurat per l’aplicador. 

 

Per a situació D (Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat) 

− Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 

− Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, lliurat pel 

fabricant. 

− Certificat que el sistema està en possessió d’un segell o marca de qualitat reconeguts, lliurat 

pel fabricant. 

− Certificat del control de recepció dels components (exempt d’assaigs), lliurat per l’aplicador. 

− Certificat on constarà que s’està en possessió d’un segell o marca de qualitat reconeguts i 

on també es farà constar el número de codi, el nombre de fulls i el resum de resultats que 

consten enregistrats al llibre d’autocontrol que s’ha fet servir durant la realització de l’obra, 

lliurat per l’aplicador. 

 

Operatius: 

 

En les situacions A i B es realitzarà prescriptivament el control de producte acabat següent: 

 

− Es farà la presa de mostres i contramostres necessàries per a la realització dels assaigs de 

compliment obligat, en laboratori homologat, segons que s’indica als articles 1.5 i 2.5 de 

l’ordre de 29/7/94. 

 

− Es comprovarà l’aparença externa i el gruix segons les especificacions establertes als 

articles 1.5 i 2.5 de l’ordre de 29/07/94. 

 

Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva col·locació en 

obra. 
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ASSAIG DE LABORATORI 
 

En les situacions A i B es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori 

homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesis i segons les indicacions dels articles 1.5 i 

2.5 de l’ordre de 29/07/94: 

 

− Densitat (UNE 53215/91) 

− Conductivitat tèrmica (UNE 92201/89 i 92202/89) 

 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en 

laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 

 

− Resistència a compressió (UNE 53182/70) 

− Classificació del comportament de reacció davant del foc (UNE 23727/81) 

 

 

(*) Situació A: Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat 

 Situació B: Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat 

 Situació C: Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat 

 Situació D: Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat 
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ANNEX 5 – PROJECTE DE SEGURETAT 
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ANNEX- 4 
 
PROJECTE DE SEGURETAT 

CIRCULACIÓ DE PERSONES ALIENES A L’OBRA: 

 
Es consideren les següents mesures de protecció per cobrir el risc de les persones que transiten per les 

immediacions de l’obra 

 

- Muntatge de tanca a base d’elements prefabricats, separant la zona d’obra de la zona de trànsit 

exterior. Senyalització adequada de “perill obra” i “prohibit el pas”. 

- Si fos necessari ocupar la vorera durant la descàrrega de material d’obra, mentre duri aquesta 

maniobra, es canalitzarà el trànsit dels vianants per l’exterior de la vorera, amb protecció de tanques 

metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran senyals de trànsit que avisin els automobilistes de la 

situació de perill. 

 

SERVEIS AFECTATS 

Els Contractistes hauran de comprovar la manca o no afectació de conduccions en servei, sol·licitant la 

informació a les diferents companyies de subministrament, susceptibles de tenir canalitzacions al recinte 

d’afectació de les obres. En el cas de què existeixin serveis s’haurà de gestionar la possibilitat de trasllat 

o desenergització, abans de l’inici dels treballs. 

Els serveis que habitualment poden ser afectats són els següents: 

- Aigua 

- Gas 

- Electricitat 

- Telèfon 

- Sanejament 

Es poden classificar en: 

- Conduccions subterrànies 

- Conduccions aèries 

 

 

 

Conduccions subterrànies 

Mesures preventives: 

Abans de l’inici de l’obra, s’haurà de disposar dels plànols de la Companyia on estiguin marcats els 

serveis (tant la situació com la cota de profunditat dels mateixos). 

Abans de la realització de les tatxes (catas) de localització, s’haurà demanat a les companyies la 

possible interrupció del servei en el cas que fos necessari (aigua, gas i electricitat). 

a) Localització mitjançant tatxes: 

Com a norma s’actuarà de la següent manera: 

- Es requerirà la presència d’un zelador de la Companyia 

- Excavació amb màquina fins arribar a 1 m del servei. Amb martell perforador manual fins 

arribar a 0,50 m. 

- Excavació manual des dels 0,50 m fins a la localització. 

- A l’excavació manual s’utilitzaran les proteccions individuals adequades. 

- No es picarà amb l’eina, es farà a mode de pala. 

- S’utilitzarà un detector que faciliti les feines de localització. 

Un cop detectada la canalització: 

- Es col·locaran cartells de perill que senyalitzin el servei. 

-  Totes les canalitzacions que quedin al descobert u hagin de romandre aixi durant un o 

més dies, es protegiran amb taulells, tanques i senyalització, de forma que sigui impossible 

accedir a elles sense treure les proteccions. 

 

Localització i treballs en conduccions de gas 
Mesures preventives: 

- Presència d’un zelador de la Companyia. 

- No encendre foc ni fumar a la zona afectada. 

- Si existeix enllumenat de senyalització, no es manipularan bombetes sense haver desconnectat 

prèviament el circuit elèctric. 

- No utilitzar maquinària ni objectes que puguin produir espurnes 

- El calçat que hauran d’utilitzar les persones que realitzin aquests treballs serà de goma. 

- Evitar vessaments de gasolina, gas-oil, àcids, quitrans, etc. 

- Estintolar convenientment els trams de tuberia al descobert. 

Si es trenca una canonada i es produeix una fuita: 

- Evacuar tot el personal de la zona 

- Avisar a la companyia de gas 

- Avisar a la policia municipal 

- Avisar als bombers 
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Localització i treballs en conduccions elèctriques 
Mesures preventives:  

- Presència d’un zelador de la Companyia. 

- Utilitzar les proteccions individuals dielèctriques i eines aïllants 

- No manipular cap cable 

- Hi haurà una persona que no intervindrà en cap excavació i estarà atenta a qualsevol incident. 

- Protegir i senyalitzar els cables al descobert. 

 

Localització i treballs en conduccions de telèfons 
Mesures preventives:  

- Presència d’un zelador de la Companyia. 

- Utilitzar les proteccions individuals adequades 

- Si es trenca un tub i s’observa que està buit, no fiar-se’n, al costat o a sota en pot haver un altre amb 

cable. 

- No manipular els conductes 

- Estintolar els trams al descobert 

- Protegir i senyalitzar la conducció. 

 

Línies aèries elèctriques 
Mesures preventives:  

- Distància de seguretat: 3 m per línies < de 66 kV 

5 m per línies > de 66 kV 

- Interposició d’obstacles: barreres, gàlibs. 

- És necessari tenir molt present, en la col·locació de les balises de protecció les depressions del 

terreny o terraplens, donat que una protecció massa allunyada pot ser totalment ineficaç. 

- En cas de contacte d’una màquina amb la línia elèctrica, el conductor intentarà, si és possible, separar 

la màquina i en cas d’absoluta necessitat saltarà el més lluny possible d’aquesta evitant en tot 

moment tocar-la. 

 

MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA (MAUP): 

Es parteix del principi que els projectistes (de construcció i/o de màquines i equips emprats en 

construcció) han complert amb la seva obligació de realitzar els seus dissenys i/o projectes, eliminant o 

reduint el risc en origen, incorporant les proteccions, resguards i sistemes de protecció col·lectiva, en el 

propi disseny de l’activitat, equip, mitjà auxiliar o màquina, garantint la seva eficàcia davant riscos 

perillosos d’accidents, per part dels seus usuaris directes o tercers circumdants , en les condicions 

normals d’utilització previstes pel dissenyador o projectista, per tal d’evitar o reduir al mínim qualsevol 

tipus d’improvisació . 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o eina a utilitzar a l’obra objecte del 

present Estudi de Seguretat, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord amb el “principis de 

l’acció preventiva” (Art. 15 LPRL 31/95), els “principis aplicables durant la execució de les obres (Art. 

10 RD 1627/97), “regles generals de seguretat per a màquines” (Art. 18 RD 1495/1986) i Normes 

Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, així com atenent a les Normes 

Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNEo Normes 

Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada. 

Així doncs, tindran la consideració de MAUP, tot mitjà auxiliar dotat de protecció, resguard, dispositiu 

de seguretat, operació seqüencial, seguretat positiva o sistema de protecció col·lectiva, que 

originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i 

indissociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o simultaneïtat de l’energia 

fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o eines 

pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva 

operativitat queda garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les 

condicions d’utilització i manteniment per ells prescrites. El Contractista resta obligat a la seva 

adequada elecció, seguiment i control d’us. 

La necessitat d’afavorir la incorporació de Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, en relació als 

sistemes de protecció col·lectiva i utilització d’Equips de Protecció Individual, ve donadaa més de 

l’obligació legal d’integrar la seguretat en les fases de projecte i planificació dels treballs, en 

compliment dels “principis de l’acció preventiva” /Art.15 LPRL 31/95), per l’eficàcia i rendibilitat 

preventiva de caràcter pràctic. 

La prevenció d’accidents i l’aplicació de les tècniques de seguretat no són una opció, sinó una 

obligació, motiu per el qual els MAUP, com equipament de seguretat integrada, no tindran la 

consideració de protecció afegida al projecte, sinó que formarà part de la seva execució material, i 

per tant la seva presència no té una correspondència en la valoració pressupostària inclosa en 

l’Estudi i corresponent Pla de Seguretat i Salut, ja que s’entén contemplada en el desglossament 

unitari de les partides d’obra del Projecte Executiu. 

 

 TELÈFONS I ADRECES EN CAS D’EMERGÈNCIA: 

 

En el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel Contractista haurà de constar un requadre amb 

els telèfons necessaris en cas de que es produeixi alguna emergència així com un plànol amb 

la ruta d’evacuació més ràpida al C.A.P. i Hospital més propers. 
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ANÀLISIS DE RISCOS I MESURES PREVENTIVES 

 RISCOS PROFESSIONALS D’UNITATS D’OBRA 

S’analitzen en aquest apartat els riscos professionals a l’àrea de treball derivats de l’execució de les 

unitats d’obra: 

MOVIMENT DE TERRES 

1. Introducció. 

1.1 Definició: 

És el conjunt d’activitats que tenen com a objectiu preparar el solar per a la construcció del futur edifici. 

1.2 Diferents tipus de moviment de terres: 

Explanacions:  - desmunts. 

    - terraplens. 

Buidats. 

Excavacions de rases i pous.  

1.3 Observacions generals: 

L’activitat de moviment de terres comporta, bàsicament, l’excavació, el transport i l’abocada de terres, per 

aquest motiu s’ha de: 

• Planificar el moviment de terres considerant totes les activitats que s’han de desenvolupar amb tots els 

recursos humans i tècnics. 

• Coordinar les diferents activitats amb la finalitat d’optimitzar aquests recursos. 

• Organitzar, per posar a la pràctica la planificació i la seva coordinació, amb aquesta finalitat s’establiran 

els diferents camins de circulació de la maquinària de moviment de terres, així com les zones 

d’estacionament d’aquesta maquinària, si el solar ho permet. 

• Finalment, una previsió d’elements auxiliars com ara: bastides amb escales adossades, maquinària per 

al moviment de terres, maquinària per al transport horitzontal i vertical, etc.; previsió dels Sistemes de 

Protecció Col·lectiva, dels Equips de Protecció Individual i de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar; així 

com una previsió d’espais per poder moure adequadament la maquinària. 

• Tot això amb l’objectiu de què es realitzi al temps prefixat en el Projecte d’Execució Material de l’obra 

amb els mínims riscos d’accidents possibles. 

 

BUIDATS 

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició : 

Excavació de terres que, en tot el seu perímetre, es troben per sota del nivell d’explanació o de la rasant 

del terra. 

1.2 Descripció : 

Un cop s’hagi realitzat l’enderrocament de l’edificació existent o l’esbrossada del solar, es pot començar 

amb les tasques del buidat. Aquestes es realitzen en alguns casos després d' haver estat realitzats els 

murs pantalles i si no és així, el tècnic competent calcularà el talús precís pel sosteniment de les terres, 

segons la seva naturalesa ; i inclòs suposant que, a causa de les dimensions del solar no es pogués fer 

aquest talús en tot el seu desenvolupament, el tècnic competent calcularà el mur de sosteniment 

necessari. 

Per a realitzar l’excavació esdevindrà imprescindible considerar l’equip humà necessari:  

Conductors de maquinària per realitzar o dur a terme l’excavació. 

Operaris especialitzats per desenvolupar els treballs auxiliars d’excavació i sanejament. 

Conductors de camions o traginadores de trabuc “dúmpers” pel transport de terres. 

Els recursos tècnics per realitzar el buidat consistiran, bàsicament en maquinària de moviment de terres, 

és a dir : 

Excavadores. 

Camions o traginadores de trabuc “dúmpers”. 

El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s’iniciarà una vegada replantejat el solar (cas que no hi 

hagués tancaments pantalla): 

- Creant les vies d' accés al solar, en cas necessari. 

- Creant les vies i rampes de circulació dins del solar, per la maquinària, des de la rasant de l’accés 

dels carrers. 

- Excavant i sanejant fins a la cota d’enrasament de la cimentació. 

- Evacuant les terres obtingudes en l’excavació. 

2.- Relació de Riscos i la seva avaluació. 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel 

Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més 

importants. I en la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del 

Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi 

el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del 

Risc. 
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En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en 

funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés 

constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  

L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el 

seu cas controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es 

desenvolupen a continuació. 

   

1.1.1 Riscos 
Probabilit
at 

Gravetat Avaluació del 
Risc 

 1.- Caigudes de persones a diferent nivell. BAIXA MOLT GREU MEDI 

 2.- Caigudes de persones al mateix nivell.  BAIXA LLEU ÍNFIM 

 3.-Caiguda d’objectes per desplom. ALTA  MOLT GREU CRÍTIC  

 5.-Caiguda d’objectes.  BAIXA  GREU BAIX 

 8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  BAIXA GREU BAIX 

 9.-Cops amb objectes o eines.  BAIXA  LLEU  ÍNFIM 

 12.-Atrapaments per bolcada de màquines.  BAIXA MOLT GREU MEDI  

 16.-Contactes elèctrics. BAIXA  MOLT GREU  MEDI 

 20.-Explosions. BAIXA MOLTGREU  MEDI 

 21.-Incendis. BAIXA  MOLTGREU MEDI 

 22.-Causats per éssers vius.  BAIXA  LLEU  ÍNFIM  

 23.-Atropellaments, copsi topades contra 

vehicles.  

ALTA MOLT GREU  CRÍTIC 

 28.-Malalties causades per agents físics.  MÈDIA  GREU MEDI  

 

OBSERVACIONS : 

(3)Risc específic degut al lliscament de terres no coherent i sense contenció. 

(8) Risc degut al moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 

(16, 20I 21) Risc específic degut a serveis afectats 

(28) Risc causat per vibracions del traginadora de trabuc ”dumper” i del martell rompedor i risc degut al 

nivell de soroll. 

 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PERREALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• S’instal·larà la tanca de limitació del solar i, si ja s’hi trobés, es revisaran els seus possibles 

desperfectes. 

• S’haurà de procurar independitzar l’entrada de vehicles pesants a l’obra de l’entrada de personal 

d’obra i de les oficines. 

• S’ha de procurar establir zones d’aparcament de vehicles tant del personal d’obra com de 

maquinària de moviment de terres. 

• S’ha de senyalitzar l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació en els seus accessos 

i, complementàriament, en els talls d’obra on calgui. 

• Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat s’ha d’assegurar que ja es trobin 

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

encara no fos així, es construirien tenint presents aquestes especificacions. 

PROCÉS 

• El personal encarregat de la realització de buidats haurà de conèixer els riscos específics, així com 

l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major 

seguretat possible. 

• Si en l’edifici afí, abans d’iniciar l’obra,hi hagués esquerdes, es posaran testimonis per observar si 

aquestes progressen. 

• En el procés de realització del buidat, en el cas d’un solar entre mitjaneres, es vetllarà pel 

comportament de les edificacions afins (aparició d’esquerdes, descalçament de les sabates, etc.). 

• En la realització de l’excavació del talús s’ha de realitzar un sanejament de pedres separades que 

puguin provocar una certa inestabilitat. 

• Si aquest sanejament es realitza manualment es col·locarà en la part superior del talús, en la seva 

corona, una sirga, convenientment ancorada, a la qual anirà subjectada el treballador mitjançant el seu 

cinturó de seguretat, aquest també, convenientment ancorat.  

• S’aconsella, malgrat això, realitzar aquest sanejament mitjançant l’excavadora. 

• En la realització de la rampa d’accés a la zona de buidat s’ha de construir amb pendents, corbes i 

amplada que permetin la circulació de la maquinària de moviment de terres en les millors condicions de 

rendiment i seguretat. 

• S’haurà d’establir la senyalització de seguretat vial a la sortida de camions mitjançant el senyal de 

perill indefinit amb el rètol indicatiu de sortida de camions. 

• En l’interior de l’obra, s’ha de col·locar senyals de limitació de velocitat, així com senyals indicatius de 

la pendent de la rampa.  

• En l’entrada a l’obra s’establirà un torn d’un operari (senyalitzador) per guiar l’entrada i la sortida de 

camions a l’obra i especialment en els casos necessaris de parada del trànsit vial. 

• Aquest operari haurà d’anar amb els senyals manuals de “stop” i “direcció obligatòria”. 

• El senyalitzador haurà d’anar dotat d’una armilla de malla lleugera i reflectora. 
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• En la realització de l’excavació del solar, s’ha de preveure la possibilitat de la presència d’alguns dels 

serveis afectats (línia elèctrica subterrània, conduccions de gas o d’aigua, telefonia, clavegueram). 

• En presència de línies d’electricitat aèries dintre del solar, tot esperant que aquestes siguin desviades, i 

davant la possibilitat d’un contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de seguretat, entre 

l’estructura metàl·lica de la maquinària que circula a prop dels cables (la distància recomanada esdevé 

de5 metres). 

• L’accés de vianants a les cotes inferiors es realitzarà mitjançant escales incorporades a una bastida 

metàl·lica tubular modular. 

• El trànsit de camions en el solar, per a l’evacuació de terres, estarà dirigit per un cap (encarregat, 

capatàs). 

• En cas que hi hagués una inundació, a causa de nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà immediatament, 

l’eixugada corresponent per evitar així el reblaniment de les bases dels talús o de solapament de les 

fonamentacions veïnes. 

• És prohibit el trànsit de vehicles a una distància menor de 2 metres de la vorera del talús. 

• En el cas de trànsit de vianants, s’haurà de col·locar a 1 metre del coronament del talús, una barana de 

seguretat de 90 cm. 

• És prohibit l’aplec de materials a distàncies inferiors a 2 metres de la vorera del talús. 

• S’haurà de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 

• És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició que haurà de 

quedar senyalitzada a la part exterior de la cabina del conductor. 

• En tot moment els treballadors empraran casc, granota de treball i botes de seguretat i en els casos que 

els calgui, guants, cinturó de seguretat, canelleres i protectors auditius. 

• Un cop realitzat el buidat, s’ha de fer una revisió general de l’edificació contigua amb la finalitat 

d’observar les lesions que puguin haver sorgit a causa del buidat. 

• El solar haurà de quedar, a la rasant de la futura fonamentació, net i endreçat. 

• De cara als futurs treballs es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, esmentada 

amb anterioritat, incorporada a una bastida. 

 

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

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

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu. L’alçada de la 

barana serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruixària i 10 cm d’alçada. 

Els muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

- Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o palanques de peus 

inclinats units a la part superior per un tauló de fusta. 

• Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa assenyalada 

en aquesta activitat : 

- Senyal de perill indefinit.  

- Senyal del pendent de la rampa. 

- Senyal de limitació de velocitat. 

- Senyal de prohibit avançar. 

- Senyal de pas preferent. 

- Senyal manual de "stop" i " direcció obligatòria". 

- Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 

-Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la 

normativa assenyalada en aquesta activitat :  

- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 

- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

- Senyal d’advertència de risc elèctric. 

- Senyal d’advertència de perill en general. 

- Senyal de prohibit el pas als vianants. 

- Senyal de protecció obligatòria del cap. 

- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

- Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.  

- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

- Senyal de protecció obligatòria del cos. 

- Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 

 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

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

• Treballs d’excavació i transports mecànics(conductors): 

- Cascos. 

- Botes de seguretat. 

- Granota de treball. 

- Cinturó antivibratori (de manera especial en les traginadores de trabuc “dúmpers” de petita 

cilindrada). 

-Treballs auxiliars (operaris): 

- Cascos. 

- Botes de seguretat de cuir per als llocs secs. 

- Botes de seguretat de goma per als llocs humits. 
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- Guants de lona i cuir (tipus americà). 

- Granota de treball. 

- Cinturó de seguretat anit caiguda, ancoratge mòbil. 

- Protecció auditiva (auriculars o tampons). 

- Canelleres. 

- Armilla d’alta visibilitat. 

  

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar 
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts en el RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 

 

RASES I POUS 

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Rasa: Excavació llarga i estreta que es realitza per sota del nivell de la rasant a cel obert. 

Pou: Excavació a cel obert, de poca superfície i gran profunditat, de secció poligonal o circular. 

1.2 Descripció : 

La secció transversal de la rasa tindrà com a màxim 2 metres d’amplada i 7 de profunditat. 

La secció transversal dels pous no superarà els 5 m2 de secció i els 15 m. de profunditat. 

L’excavació es podrà realitzar tant amb mitjans manuals com amb mitjans mecànics. 

El nivell freàtic es trobarà a una cota inferior, a la cota més baixa de l’excavació. Es pot considerar el cas 

que aquest hagi estat rebaixat artificialment. 

En aquest tipus d’excavació s’inclou el replè parcial o total de la mateixa. 

En la realització de la excavació el tècnic competent haurà de definir el tipus d’estrebació a emprar 

segons les característiques del terreny. 

Per realitzar l’excavació serà imprescindible i necessari considerar l’equip humà següent:  

Conductors de maquinària per realitzar l’excavació. 

Operaris per realitzar l’excavació manual. 

Operaris pels treballs d’estretament. 

Conductors de camions o traginadora de trabuc “dúmper” pel transbordament de terres. 

Els recursos tècnics per realitzar les excavacions de les rases i els pous consistiran, bàsicament, en 

maquinària de moviment de terres, és a dir : 

Màquines excavadores. 

Camions o traginadora de trabuc “dúmper”. 

El treball a desenvolupar per aquestes maquinàries s’iniciarà un cop replantejades les rases o pous: 

- Excavant en profunditat fins a cota i en el cas de les rases avançant en longitud alhora. 

- Evacuant les terres obtingudes en l’excavació. 

- Estrebant el terreny a mesura que es vagi avançant. 

- En el cas dels pous s’haurà d’il·luminar el tall d’obra, en els casos que també sigui necessari, 

ventilació. 

El procés d’estretament es realitzarà des de la part superior de l’excavació (la rasant) fins a la part 

inferior. 

El destrebament es realitzarà en el sentit invers. 

 

2.- Relació de Riscos i la seva avaluació. 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel 

Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més 

importants. I en la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del 

Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi 

el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del 

Risc. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada 

en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés 

constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  

L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o 

en el seu cas controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es 

desenvolupen a continuació. 

   

 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del Risc 

 1.-Caigudes de persones a diferent nivell. MÈDIA GREU MEDI 

 2.-Caigudes de persones al mateix nivell. BAIXA LLEU ÍNFIM 

 3.-Caiguda d’objectes per desplom.  ALTA MOLT 

GREU 

CRÍTIC 

 4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  MÈDIA LLEU BAIX 
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 5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 

 6.-Trepitjades sobre objectes.  MÈDIA LLEU BAIX 

 7.-Cops contra objectes immòbils.  MÈDIA LLEU BAIX 

 8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  BAIXA GREU BAIX 

 9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 

 12.-Atrapaments per bolcada de màquines. BAIXA MOLT 

GREU 

MEDI 

 16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA MOLT 

GREU 

ELEVAT 

 20.-Explosions.  BAIXA MOLTGRE

U 

MEDI 

 21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 

 23.-Atropellaments, copsi topades contra 

vehicles.  

ALTA MOLT 

GREU 

CRÍTIC 

 28.-Malalties causades per agents físics  MÈDIA GREU MEDI 

 29.-Malalties causades per agents biològics  MÈDIA GREU MEDI 

   
 

OBSERVACIONS : 

(3)Risc específic causat per lliscades de terres no coherents i sense contenció. 

(8) Risc a causa del moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 

(16, 20I 21) Risc específic causat per serveis afectats 

(28) Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dumper”i del martell rompedor i risc causat pel 

nivell de soroll. 

(29) Risc causat per l’extracció de terres contaminades. 

 

3.- Norma de Seguretat. 

POSADA APUNT DE L’OBRA PERREALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat de la construcció, s’haurà d’assegurar que ja 

es trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’ obra restant. 

Si encara no fos així, es construirien. 

PROCÉS 

Rases 

• El personal encarregat de la realització de les rases haurà de conèixer els riscos específics, així 

com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques amb la major 

seguretat. 

• Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal competent i 

ambla corresponent experiència. 

• No s’han d’enretirar les mesures de protecció d’una rasa mentre els operaris estiguin treballant a una 

profunditat igual o superior a 1,30 m. sota la rasant. 

• En rases de profunditat major de 1,30 m., sempre que hi hagi operaris treballant al seu interior, es 

mantindrà un altre de guàrdia en l’exterior que pugui actuar com al seu ajudant en el treball i cridar 

l’alarma, posat que es produeixi qualsevol situació d’emergència. 

• S’acotaran les distàncies mínimes de separació entre els operaris en funció de les eines que emprin. 

• Abans de començar la jornada de treball es revisaran diàriament els estrebaments tensant els 

estampidors quan estiguin afluixats. Tanmateix es comprovaran que estiguin expedits els llits d’aigües 

superficials. 

• Es reforçaran aquestes mesures preventives, després d’interrupcions de treball de més d’un dia i/o 

d’alteracions atmosfèriques com pluja o gelades. 

• S’evitarà colpejar l’estrebament durant operacions d’excavació. Els estampidors, o d’altres elements de 

la mateixa, no s’utilitzaran per al descens o ascensos, ni s’empraran per a la suspensió de conduccions 

ni càrregues, havent de suspendre’ls d’elements expressament calculats i situats a la superfície. 

• En general, els estrebaments o parts d’aquests, es trauran només quan ja no els utilitzin i deixin de 

tenir utilitat. En aquesta operació es començarà per les franges horitzontals, i començant per la part 

inferior del tall. 

• La profunditat màxima permesa sense que calgui estrebar des de la part superior de la rasa, 

suposant que el terreny sigui suficientment estable, no serà superior a 1,30 m. Malgrat això, s’ha de 

protegir la rasa amb un capcer. 

• L’alçada màxima sense estrebar, en el fons de la rasa (a partir de 1,40 m.) no superarà els 0,70m. 

encara que el terreny sigui d’una qualitat molt bona. En cas contrari, cal baixar la taula fins que 

estigui clavetejada en el fons de la rasa, emprant a la vegada petites corretges auxiliars amb els seus 

corresponents estampidors amb la finalitat de crear els espais necessaris lliures provisionals on 

podent anar realitzant els treballs d'estesa de canalitzacions, formigonada, etc., o les operacions 

precises a què van donar lloc a l’excavació d’aquesta rasa. 

• Encara que els paraments d’una excavació siguin aparentment estables, s’estrebaran sempre que 

es prevegi el deteriorament del terreny, com a conseqüència d’una llarga durada de l’obertura. 
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• Esdevé necessari estrebar a temps, i el material previst amb aquesta finalitat haurà d’estar a peu d’obra 

i en quantitat suficient, amb temps, havent estat revisat i amb la garantia de què es troba en perfecte 

estat. 

• Tota excavació que superi els 1,60 de profunditat haurà de tenir, a intervals regulars, de les escales 

necessàries per facilitar l’accés dels mateixos operaris o la seva evacuació ràpida en el cas de perill. 

Aquestes escales han de tenir un desembarcament fàcil, ultrapassant el nivell del terra en 1 m., com a 

mínim. 

• L’ aplec de materials i de les terres extretes en talls de profunditat més gran de 1,30m, es disposaran a 

distància no menor de 2 m. de la vorera del tall. 

• Quan les terres extretes es trobin contaminades es desinfectaran, així com les parets de les 

excavacions corresponents. 

• No es tolerarà sota cap concepte el soscavat del talús o parament. 

• Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles a prop de la vorera del tall es col·locaran 

tanques mòbils que s’il·luminaran, durant la nit, cada deu metres amb punts de llum portàtil i grau de 

protecció no menor d’IP. 44 segons UNE 20.324. 

• En general les tanques acotaran no menys d’un metre el pas de vianants i dos metres el de vehicles. 

• En talls de profunditat major de 1,30 m.; els estrebaments hauran de sobrepassar, com a mínim, 20 cm. 

el nivell superficial del terreny. 

• Es disposarà a l’obra, per a proporcionar en cada cas l’equip indispensable a l’operari, d’una provisió de 

palanques, tascons, barres, puntals, taulons, que no s’utilitzaran per a l’estrebament i es reservaran per 

’equip de salvament, així com d’altres medis que puguin servir per eventualitats o puguin socórrer als 

operaris que puguin accidentar-se. 

• El senyalitzador ha d’anar dotat d’una armilla de malla lleugera i reflectant. 

• En la realització de l’excavació, s’ha de considerar la possibilitat de la presència d’alguns dels serveis 

afectat (línies elèctriques subterrànies, conduccions de gas, conduccions d’aigua, telefonia, clavegueram). 

• Si en el solar es té constància de la presència d’alguna línia d’electricitat subterrània, que creui o estigui 

instal·lada a escassa distància del traçament de la rasa a excavar, es realitzaran prospeccions per 

conèixer la seva correcta ubicació, i es realitzaran els tràmits oportuns amb l’empresa subministradora de 

l’electricitat perquè talli el subministrament elèctric d’aquestes línies abans d’iniciar els treballs, per evitar 

el risc de contacte elèctric.  

• Si a causa de necessitats de programació de l’obra, quan iniciem els treballs d’excavació no s’ha tallat el 

subministrament elèctric d’aquesta línia, amb evident risc de contacte directe durant l’obertura de la rasa, 

haurà d’estar prohibida la realització de la mateixa mitjançant mitjans mecànics, només es permetrà 

l’excavació manual prenent totes les precaucions necessàries. 

• En cas d’inundació, degut al nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà, immediatament, l’eixugada 

corresponent per evitar així, el reblaniment de les bases al talús. 

•  Posat que, s’hagués de treballar a la mateixa vorera de la rasa els operaris hauran d’emprar el 

cinturó de seguretat convenientment lligat. 

• L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuir en 

terreny sec, o botes de goma en presència de fangs. 

• En cas d’usar el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius,davantal. 

• S’ha de procurar la per essència mínima dels treballadors al voltant de les màquines. 

• Es prohibeix la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que 

s’ha de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 

• Cal deixar el tall, en acabar els treballs, net i endreçat. 

• Per als futurs treballs, es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, referida 

amb anterioritat, incorporada a una bastida. 

• Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, 

complementàriament, en els talls que sigui precís. 

Pous 

• El personal encarregat de la realització dels pous haurà de conèixer els riscos específics, així com 

l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major 

seguretat en la mesura del possible. 

• S’hauran d’estrebar-les parets dels pous a mesura que es vagi aprofundint, sense que la distància 

entre el fons del pou i la vorera inferior de l’estrebament superi mai els 1,5 metres. 

• A mesura que s’aprofundeixi el pou, s’haurà d’instal·lar en aquest, una escala que compleixi amb 

les disposicions exigides a la nostra legislació. Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haurà 

de ser realitzat i dirigit per personal competent i ambla deguda experiència. 

• Als terrenys que siguin susceptibles d’inundació, els pous hauran de tenir de mesures que facilitin la 

ràpida evacuació dels treballadors. 

• Posat que fos necessari bombejar constantment un pou, s’haurà de disposar d’un equip auxiliar de 

bombeig. 

• En tota excavació de pous s’emprarà un mesurador d’oxigen. 

• S’establirà una comunicació entre els treballadors de l’interior del pou i els de l’exterior. 

• Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en l’excavació del pou hauran d’estar protegits, 

en la mesura que es pugui, contra la caiguda d’objectes. 

• S’ha de protegir la part superior del pou amb tanques o bé amb baranes, arquits, etc. 

• Si l’excavació de pou es realitzés durant la nit s’haurà d’il·luminar convenientment la part superior i 

els entorns del pou. 

• Sempre que hi hagi persones dins d’un pou, el fons del mateix haurà d’estar convenientment 

il·luminat i alhora, disposarà d’una il·luminació d’emergència. 

• Els aparells elevadors instal·lats a sobre del pou hauran de : 
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a) Tenir una resistència i una estabilitat suficients pel treball que aniran a exercir. 

b) No ha de suposar cap perill pels treballadors que es trobin al fons del pou. 

c) L’aparell elevador haurà de disposar d’un limitador de final de carrera, del ganxo, així com d’una 

baldada seguretat instal·lada al seu mateix ganxo. 

d) L’operador de grua que manipuli l’aparell elevador haurà de tenir la suficient visibilitat, perquè des 

de la part superior pugui observar la correcta elevació de la càrrega sense cap risc per la seva part 

de caiguda al buit tot i utilitzant el cinturó de seguretat convenientment lligat. 

e) S’haurà de preveure el suficient espai lliure vertical entre la politja elevadora i el cubell quan aquest 

es trobi al capdamunt del pou. 

f) El cubell haurà d’estar lligat al ganxo, el qual haurà de disposar d’una balda de seguretat de manera 

que no es pugui desfermar . 

g) Els torns que es trobin col·locats a la part superior del pou, hauran de ser instal·lats de manera que 

es pugui enganxar i desenganxar el cubell sense cap perill . 

h) Quan s’utilitzi un torn accionat manualment s’haurà de col·locar al voltant de la boca del pou un plint 

de protecció. 

i) El tro d’hissar ha de tenir un fre, que s’haurà de comprovar abans de començar cada jornada. 

j) No s’han d’omplir les galledes o baldes fins a la seva vora, si no fins només els dos terços de la 

seva capacitat. 

k) S’hauran de guiar durant el seu hissat els cubells plens de terra. 

 

• Posat que sigui necessari, s’haurà d’instal·lar un sistema de ventilació forçat introduint aire fresc 

canalitzat cap al lloc de treball. 

• En finalitzar la jornada o en interrupcions, llargues, es protegiran les boques dels pous de profunditat 

major de 1,30 m. amb un tauló resistent, xarxes o qualsevol altre element equivalent. 

• En cas de realitzar l’excavació del pou en una zona pels vianants i amb trànsit de vehicles es realitzarà 

un tancant de manera que els vehicles romanguin a una distància mínima de 2 metres i en cas de trànsit 

de vianants a 1 metre. 

• En tots dos casos, es senyalitzarà amb les respectives senyales viàries de “perill obres" s’il·luminarà, per 

la nit, mitjançant punts de llum destellants.   

• L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuir en terreny 

sec, o botes de goma en presència de fangs. 

• Posat que s’empri el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius, davantal. 

• Qualsevol mena de consum elèctric haurà d’estar protegida mitjançant un interruptor diferencial, per 

evitar el risc de contacte elèctric no desitjat degut a un defecte d’aïllament. 

• Cal vetllar per a que els cables conductors i la infraestructura "aparellatge" de connexió estiguin en bon 

estat, substituint  esposat que s’observi qualsevol mena de deteriorament. 

• S’ha de procurar la presència mínima dels treballadors al voltant de les màquines. 

• És prohibida la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que 

s’ha de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 

• Cal deixar el tall d’obra, en acabar els treballs, net i endreçat. 

• Pels futurs treballs es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, esmentada 

amb anterioritat, incorporada a una bastida. 

• Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, 

complementàriament, als talls on sigui precís. 

 

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

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

- Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o palanques de peus 

inclinats units a la part superior per un tauló de fusta. 

• Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en 

aquesta activitat : 

- Senyal de perill indefinit. 

- Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 

- Senyal de limitació de velocitat. 

- Senyal de prohibit avançar. 

- Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 

- Balisament destellant per a la seguretat de la conducció nocturna. 

• Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la 

normativa ressenyada en aquesta activitat: 

- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 

- Senyal d’advertència de risc elèctric. 

- Senyal de protecció obligatòria del cap.  

- Senyal de protecció obligatòria de la vista 

- Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.  

- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

- Senyal de protecció obligatòria del cos. 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

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

• Treballs d’excavació i transports mecànics(conductors): 

- Cascos. 

- Guants de cuir.  
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- Botes de seguretat. 

- Granota de treball. 

- Cinturó antivibratori (de manera especial a les traginaries de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 

• Treball en rases i pous (operaris): 

- Cascos. 

- Botes de seguretat de cuir pels llocs secs. 

- Botes de seguretat de goma pels llocs humits. 

- Guants de lona i cuir (tipus americà). 

- Granota de treball. 

- Protecció auditiva (auriculars o tampons). 

- Canelleres. 

- Armilla de malla lleugera i reflectant. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
   

CONTENCIÓ 

1.-Introducció 

1.1 Definició:  

Obra de fàbrica o de moviment de terres disposats per contenir el terraplè o desmunt, suportant o anul·lant les 

empentes horitzontals. 

1.2 Tipus de cimentació: 

Es distingeixen els diferents tipus de contenció: 

Naturals: 

• Talús. 

Artificials: 

-murs de sosteniment.  

-murs pantalla. 

1.3 Observacions generals: 

- L’activitat de contenció, en el cas de talús comporta l’excavació del terreny, de talmanera que en la seva part alta 

estigui més ficat al massís que a la base, obtenint-ne la inclinació del terreny segons els paràmetres geotècnics 

d’aquest per anul·lar els esforços horitzontals de les terres. 

- El mur de sosteniment es construeix des de la rasant inferior fins a la rasant superior per a la contenció del tall 

del terreny creant en el desmuntatge previ o en un procés de terraplenada. El mur de sosteniment està 

constituït, bàsicament, per dos elements: 

• La fonamentació superficial. 

• El mur, la construcció del qual consisteix en la col·locació d’armadures, encofrat, l’abocada delformigó, vibrat i 

desencofrat, de manera que les seves dimensions permetin contenir les terres en el seu extradós, anul·lant 

les empentes horitzontals. 

- El tancament pantalla es construeix des de la rasant superior per a la contenció del tall de les terres, 

necessària per a la realització del buidat posterior. Per a l’execució del tancament pantalla s’hauran de seguir 

els passos següents : 

• construcció del muret guia. 

• perforació de rases, amb l’ús de llots tixotròpics si sorgeix el nivell freàtic. 

• col·locació d’encofrat de juntes entre plafons. 

• col·locació d’armadures. 

• Abocada del formigó als plafons. 

• extracció d’encofrats de juntes. 

• demolició de caps de plafons. 

• execució de la biga de lligat de plafons. 

- Per realitzar totes aquestes activitat per als diferents tipus de contenció, s’ha de programar i organitzar el tall 

d’obra, adequadament. 

- S’ha de considerar, abans d’iniciar aquesta activitat, que ja s’hagin instal·lat les tanques perimetrals de 

limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com, 

també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 

ESTRUCTURES 

1.- Introducció. 

1.1 Definició:  

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

1.2 Tipus d’estructura: 

Es distingeixen els diferents tipus d’estructures: 

- Estructures de formigó armat in situ :  

- de forjats reticulars.  

- de forjats unidireccionals in situ o amb biga prefabricada. 

- de lloses. 

- Estructures metàl·liques: 

- amb xarxes espaials.  

- amb forjats (unidireccionals o lloses de formigó armat).  
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- Estructures de fusta: 

- Estructures de fàbrica: 

-  

1.3 Observacions generals: 
La realització de les estructures comporta bàsicament la construcció dels tres tipus d’elements que la 

componen, tenint en compte els materials que s’utilitzen: 

• Verticals: pilars o murs de càrrega. 

• Horitzontals: forjats. 

• Inclinats: muntants d’escales i rampes. 

La construcció d’estructures metàl·liques de gran alçada es realitza muntant els pilars i les jàsseres 

corresponents a tres nivells, executant-ne posteriorment al corresponent forjat. 

A les estructures de formigó armat, donades les característiques del formigó, es realitza planta per planta.  

A la construcció d’estructures s’ha de preveure el transport horitzontal i el vertical: 

 - Al transport horitzontal s’han de considerar els camins d’accés a l’obra, atenent a la seva accessibilitat i 

seguretat. 

 - Respecte al transport vertical, ha d’estar ja instal·lada a l’obra la grua torre de capacitat d’elevació 

apropiada (tonelàmetres, alçada sota ganxo i abast màxim). 

Per a realitzar totes aquestes activitats pels diferents tipus d’estructures s’ha de programar l’avenç de 

l’obra considerant les necessitats en el moment (just on time) i organitzar el tall d’obra, especialment les 

zones d’aplec del material a utilitzar per a la realització de l’estructura.  

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com ara: bastides amb escales adossades, 

estintolaments, cindris, encofrats, etc. ; previsió dels Sistemes de Protecció Col·lectiva i dels Equips de 

Protecció Individual; així com una previsió d’espais per poder moure adequadament la maquinària. 

S’ha de considerar, abans d’iniciar aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les tanques perimetrals de 

limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així 

com, també, les preses provisionals de l’obra (aigua i electricitat). 

 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU 

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Conjunt d’elements, verticals i horitzontals, de formigó i rodons d’acer corrugat que constitueixen la part 

resistent i de suport de l’edifici. 

1.2 Descripció: 

Construcció de pilars: 

- Confecció de les armadures in situ, una vegada realitzades, es transportaran al tall d’obra i es 

lligaran a les esperes convenientment. 

- Per evitar deformacions en les armadures és convenient col·locar prèviament, l’encofrat de només 

dos costats del pilar. 

- Un cop muntades les armadures es tancarà hermèticament l’encofrat. 

- S’ abocarà el formigó, des de la part superior, mitjançant cubilot, auxiliat per un operari que s’ha de 

recolzar sobre una plataforma de formigonat. 

- A mesura que s’aboqui el formigó, se l’ha de fer vibrar per tal de compactar-lo. 

- Un cop s’hagi adormit el formigó, s’haurà de desencofrar, mitjançant elements auxiliars manuals. 

Construcció del forjat: 

- Col·locació de jàsseres prefabricades, si s’escau. 

- Col·locació de puntals, sotaponts. 

- Col·locació de l’encofrat : taulons o cubetes recuperables.  

- Col·locació biguetes, revoltons , armadures, malla electrosoldada i altres components. 

- Abocada del formigó i el seupreceptiu vibrat. 

- Per a un adormiment adequat del formigó, aquest s’haurà d’humitejar convenientment.  

- Una vegada el formigó armat tingui la consistència establerta en el projecte d’execució, s’aniran 

palatinant. 

Per realitzar estructures de formigó serà imprescindible considerar l’equip humà següent: 

• encofradors. 

• ferrallistes. 

• operaris d’abocament i vibrat del formigó. 

• conductors de formigonera. 

• operaris per al bombeig del formigó. 

• operadors de grua. 

També serà necessari tenir present els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de 

l’estructura : 

• Maquinària:camió formigonera, grua, traginadora de trabuc ”dùmper” de petita cilindrada pel 

transport auxiliar, si calgués, maquinària taller ferralla, bomba de formigó, serra circular, etc. i 

altres elements auxiliars com ara: puntals, sotaponts, taulers, etc. 

• Eines manuals. 

• Instal·lació elèctrica provisional.  

• Instal·lació d’higiene i benestar. 
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2.- Relació de Riscos i la seva avaluació. 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel 

Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I 

en la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució 

Material de l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat 

(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en 

funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés 

constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  

L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en 

el seu cas, controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es 

desenvolupen a continuació. 

 

 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
delRisc 

 1.- Caigudes de persones a diferent nivell. ALTA MOLT 

GREU 

CRÍTIC 

 2.- Caigudes de persones al mateix nivell.  ALTA GREU ELEVAT 

 3.- Caiguda d’objectes per desplom. MÈDIA MOLT 

GREU 

ELEVAT 

 4.- Caiguda d’objectes per manipulació.  MÈDIA LLEU BAIX 

 5.- Caiguda d’objectes. MÈDIA MOLT 

GREU 

ELEVAT 

 6.- Trepitjades sobre objectes.  ALTA LLEU MEDI 

 7.- Cops contra objectes immòbils. ALTA LLEU MEDI 

 8.- Cops amb elements mòbils de màquines.  BAIXA GREU BAIX 

 9.- Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 

10.- Projecció de fragments o partícules. BAIXA LLEU ÍNFIM 

11.- Atrapaments per o entre objectes.  MÈDIA GREU MEDI 

13.- Sobreesforços. BAIXA GREU BAIX 

16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA MOLTGREU ELEVAT 

18.-Contactes amb substàncies càustiques o 

corrosives  

MÈDIA LLEU BAIX 

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius. ALTA LLEU MEDI 

28.-Malalties causades per agents físics.  MÈDIA GREU MEDI 

 

OBSERVACIONS : 

(6)Risc específic amb encofrats de fusta.  

(8)Risc causat pel bombament de formigó “cop d’ariet”i a l’ús de la serra circular. 

(28)Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dumper”. 

 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PERREALITZAR AQUESTA ACTIVITAT  

• L’accés a cotes inferiors a la rasant del carrer es realitzarà mitjançant escales incorporades a 

mòduls de bastida tubular. 

• Atesos els treballs que es desenvolupen a aquesta activitat de pilotatge s’haurà d’assegurar que ja 

es troben construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra 

restant.  

PROCÉS 

• El personal encarregat de la realització de l’estructura haurà de conèixer els riscos específics, així 

com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major 

seguretat possible. 

• S’hauran de tenir presents les proteccions per evitar riscos de caigudes a diferent nivell en el procés 

de construcció de l’estructura : 

a- Planta en construcció del forjat. 

• Si la construcció del forjat es fa seguint l’encofrat tradicional, es protegirà tot el seu perímetre amb 

xarxes subjectes a màstils tipus forca. L’ancoratge de l’asta es farà mitjançant caixetí o mitjançant 

anella segons les característiques del forjat. En cas que hi hagués el caixetí, s’haurà de procurar 

realitzar la seva execució prenent com a distància mínima la vorera del forjat, de 15 cm. Posat 

que se subjectés l’asta amb anella, la mateixa tindrà preceptivament una longitud d’ancoratge no 

inferior al cantell del forjat quedant la pota, així mateixa situada, a una distància mínima de 15 cm. 

de la vorera del forjat. La separació màxima dels màstils entre ells serà de cinc metres. La xarxa 

es col·locarà de forma que cobreixi el perímetre del forjat que s’està construint i la planta 

immediata inferior, ancorant-la en ella. Per aquest motiu, en la fase de formigonada d’aquesta 

planta, es preveuran els elements d’ancoratge com a màxim a cada metre. Es prendran les 

precaucions adequades en totes les cantonades sortints del perímetre del forjat, de col·locar dos 

màstils en esquadra perpendiculars a la façana, amb l’objectiu de què la xarxa tingui la separació 

necessària per adaptar-se al perímetre adequadament. Posat que es donés la impossibilitat 

tècnica de col·locar xarxes verticals sustentades per forques, s’instal·laran xarxes horitzontals 
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sustentades per mènsules, tenint present que s’instal·len al forjat immediat inferior al qual s’està 

construint. 

• En el formigonat de pilars, s’haurà d’emprar la torreta de formigonat amb baranes laterals a la 

plataforma. 

b- A les plantes on es realitzi el desencofrat, neteja i evacuació de material de la planta. 

El personal haurà de portar el cinturó de seguretat, ancorant-lo, posat que s’exposi a qualsevol risc de 

caiguda al buit. 

c- Altres plantes fins al tancament. 

• En el cas que a les plantes no es prevegi la realització de cap treball en un període de temps, es 

procedirà a la seva clausura (impediment físic de l’accés). 

• A la resta de les plantes, qualsevol que sigui l’ús que es faci d’elles, es col·locaran baranes en tot el seu 

perímetre a 90 cm. d’ alçada, amb barra intermèdia i entornpeu, es preveurà alhora que els muntants 

de subjecció de la barana, estiguin a una distància entre ells com a màxim de 2,5 mts. Per a aquests 

muntants es recomana emprar els guarda cossos. També es recomana per poder operativitat al 

màxim l’anterior protecció que en el transcurs de l’aplec a les respectives plantes, es realitzi l’elevació 

de materials d’una forma centralitzada. També es recomana al cap d’obra, amb la finalitat de disminuir 

el nombre de plantes a cobrir, que procedeixi de la manera més ràpida possible a executar els 

tancaments definitius. 

• Posat que s’instal·lin xarxes tipus tennis plastificades com a baranes es procurarà donar la rigidesa que 

demani la legislació laboral vigent, mitjançant un tub quadrat que s’instal·larà ala part superior de dita 

xarxa, tenint present de clavar-la al tub anteriorment citat.. Per a subjectar aquest tub s’hauran 

d’instal·lar muntants tipus guarda cossos. 

• També poden instal·lar baranes modulars formades per una armadura perimètrica de tub buit de 

30x30x1 i reforç central amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de 

protecció format per malla electrosoldada de 15x15 i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular 

estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

NOTA: Una altra mesura de protecció perimètrica esdevé la col·locació de bastides metàl·liques modulars 

situades en el perímetre de l’edifici protegint del risc de caiguda alhora que facilita l’accés a les diferents 

plantes a través de la bastida. Aquestes bastides, per a ser eficaces per a aquesta funció, hauran de 

reunir les següents condicions bàsiques: 

- hauran de cobrir, totalment, el perímetre de la planta que s’està construint. 

- el muntatge de la bastida s’ha de fer prèviament als treballs d’encofrat, de manera que l’estructura de la 

bastida superi, com a mínim, el nivell de la planta de treball amb una alçada equivalent a la distància 

entre forjats. 

- la separació respecte a l’estructura de l’edifici ha de ser la mínima possible per evitar l’existència de 

buits entre la bastida i el perímetre del forjat. 

d- Protecció de buits horitzontals. 

• S’haurà de protegir a la seva totalitat mitjançant la col·locació d’un dels següents elements 

esmentats en ordre de preferència: 

• Malla electrosoldada : La xarxa electrosoldada de repartiment es perllongarà través dels buits en 

l’execució del mateix forjat. Si el projecte no preveu l’ús de la malla electrosoldada, els buits 

anteriors es protegiran cobrint-los amb la malla electrosoldada embeguda al formigó. 

• Baranes : Baranes a 90 cm. d’alçada, amb barra intermèdia i entornpeu sustentat per muntants. És 

convenient emprar el guardacòs com a muntant de la barana. 

• Barana modular : També es recomana posat que se substituís l’anterior barana,s’haurà de col·locar 

la barana modular assenyala en l’apartat c4) que estarà sustentada per guarda cossos en forma 

de muntant. 

• Xarxes tipus tennis plastificades: S’instal·laran de manera que la seva part superior disposi d’un tub 

quadrat al qual es clavarà perdonar-li la consistència reglamentària, aquest tub a la vegada serà 

subjectat per guarda cossos a cada 2,5 m. 

Murs de formigó armat 

• En la realització de murs, mitjançant encofrats lliscants o trepants, S’ha de considerar : 

- es construirà a la part superior de l’encofrat del mur una plataforma de treball que anirà de 

punta a punta del mur, aquesta plataforma ha de tenir com a mínim 60 cm. d’ample i s’haurà 

d’instal·lar en el seu perímetre la corresponent barana de seguretat. 

- es recomana instal·lar una xarxa que cobreixi l’espai entre les plataformes. 

- posat que la climatologia fos adversa s’haurà de tenir present la instal·lació de veles que 

cobreixin les zones de treball. 

- s’haurà de garantir a cada moment un accés segur a l’encofrat, mitjançant escales adossades 

a bastides tubulars o sistemes d’elevació mecànica adaptat per a persones. 

- donat el procés continu de construcció de l’encofrat lliscant s’ha de garantir a cada moment la 

il·luminació de la zona de treball i el seu accés. 

• Abans de la col·locació del motlle, aquest s’untarà amb líquid desencofrant, per a aquest treball 

l’operari utilitzarà guants de goma de neoprè per evitar el contacte directe amb aquest líquid. En 

la col·locació de l’encofrat d’elements verticals en procés de construcció, no només s’haurà 

d’anivellar i aplomar sinó que s’haurà d’estintolar per evitar la bolcada deguda al vent. 

• Per a la realització de murs de càrrega de formigó armat, es col·locarà el motlle de l’encofrat 

corresponent a l’extradós del mur, ancorat evitant així la seva bolcada. 

• El lligat de l’eslinga al motlle es realitzarà a través d’un element resistent de l’encofrat. 
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• Per evitar moviments pendulars, el motlle anirà conduït, mitjançant una corda lligada al motlle, per un 

operari. 

• En la confecció de les tapes laterals, si es treballa amb la serra circular, el treballador haurà de tenir 

present emprar els acompanyadors per tallar les peces petites. 

• En la col·locació de passadors, entre els encofrats, és prohibit d’enfilar-se per l’encofrat, aquesta tasca 

s’haurà de realitzar auxiliats per escales o bastides. 

• L’abocada s’haurà de realitzar per tongades tot evitant l’acumulació excessiva dintre del motlle. 

• L’encarregat vetllarà a cada moment que no hi hagi cap moviment de l’encofrat a causa de la pressió 

hidrostàtica del formigó fresc. 

Altres consideracions 

• En les lloses de formigó, en el procés de aferrallat per evitar l’aixafament de les armadures s’hauran de 

col·locar unes plataformes de circulació de 60 cm. d’ample, com a mínim. 

• En cas que siguin encofrats unidireccionals amb biguetes prefabricades, s’haurà de circular de manera 

exclusiva a sobre de les bigues i biguetes, o sobre plataformes situades amb aquesta finalitat. 

• El transport d’armadures, encofrats, puntals, bigueria, sotaponts, i d’altres elements auxiliars per a la 

realització de l’estructura es realitzarà convenientment eslingat, recomanant que l’eslinga sigui de dos 

braços. 

• Els operaris que realitzin la col·locació de les armadures hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 

cuir, granota de treball, botes de cuir de seguretat, cinturó portaeines i cinturó de seguretat si en 

aquests treballs a desenvolupar s’hi presenta qualsevol risc de caiguda a diferent nivell. 

• No s’haurà d’utilitzar l’acer corrugat per fer-ne útils de treball o altres elements auxiliars. 

• L’operari que realitzi l’abocada del formigó i el seu posterior vibrat haurà d’emprar casc de seguretat, 

guants de neoprè, granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.  

• El treballador que condueixi l’abocada del formigó, a través de cubilot o bomba, haurà d’estar situat 

sobre una plataforma de treball, col·locada a la part alta de l’encofrat, de 60 cm d’amplada i barana de 

seguretat. 

• Aquesta plataforma de treball pot estar sustentada per mènsules ancorades a l’encofrat o per una 

bastida tubular. 

• El vibrador estarà protegit de doble aïllament, així com l’aparell convertidor de freqüència. 

• Durant els processos de vibratge el treballador haurà d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, 

granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.  

• El subministrament elèctric al convertidor del vibrador estarà convenientment aïllat, seguintles 

instruccions del Reglament de Baixa Tensió. 

• El desencofrat el realitzarà un operari que emprarà guants de cuir, casc de seguretat, granota de treball i 

botes de cuir. 

• És prohibit de desencofrar amb la grua. 

• Els motlles es retiraran i es netejaran, d’aquesta manera es mantindrà l’obra endreçada i neta. 

• El quadre elèctric de zona haurà d’estar protegit per evitar contactes elèctrics, sobreintensitats i 

curtcircuits, en conseqüència s’haurà de disposar del corresponent interruptor diferencial i dels 

respectius magnetotèrmics. 

 

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

• Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat es troben constituïdes per: 

  

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu 

L’alçada de la barana serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de 

gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a 

màxim. 

- Baranes modulars constituïdes per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i 

reforç central amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un entramat de 

protecció constituït per una xarxa electrosoldada de 150x150mm. i un gruix de ferro de 6 mm. 

Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

- Barana formada per xarxes tipus tennis plastificades. A la part superior disposa d’un tub 

quadrat que es clavetejarà a la xarxa, aquest tub a la vegada estarà subjectat per guarda 

cossos cada 2,5m. 

- Xarxa electrosoldada de 150x150 mm.i gruix de 6 mm. 

- Xarxes subjectes a màstils tipus forca: L’ancoratge del màstil es farà mitjançant caixetí o 

anella segons les característiques del forjat. En el cas de caixetí es procurarà realitzar la seva 

execució prenent com a distància mínima a la vorera del forjat, de 15 cm. Posat que es faci la 

subjecció amb anella, la mateixa tindrà preceptivament una longitud d’ancoratge mai inferior a 

la vora del forjat quedant la pota, així mateixa situada, a una distància mínima de 15 cm. de la 

vorera del forjat. La separació màxima entre màstils serà de cinc metres. La xarxa estarà 

formada per panys de 5x10 metres, de xarxa de 100x100 mm. com a màxim i corda de 4 mm. 

com a mínim. La corda perimetral ha de ser de poliamida de 12 mm. com a mínim. 

- Xarxes horitzontals subjectes per mènsules: formades per un cargol de pressió i un 

tornapunta. La xarxa estarà formada per panys de 3x3 metres, de xarxa de poliamida de 

100x100 mm., com a màxim, i corda de 4 mm. com a mínim. La corda perimetral ha de ser de 

poliamida de 12mm. com a mínim. La xarxa serà subjectada al forjat mitjançant anelles 

embegudes enel procés de formigonat, separades 20 cm i empoltrant-se en el forjat 5 cm. com 

a mínim. L’altre extrem de la xarxa anirà agafada a la barra metàl·lica que es recolza en 

l’extrem de les mènsules contigües. Formant tot plegat un conjunt, de manera que quedi 

garantit el fre de la caiguda d’un treballador des d’una alçada de 6 metres com a màxim. 

- Bastides.  
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- Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. 

de gruix i 20 cm. d’ample.  

- Xarxa electrosoldada de 150x150 mm.i gruix de 6 mm. 

- Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 

cm. de gruix i 20 cm. d’ample. 

• Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa 

assenyalada en aquesta activitat: 

  

- Senyal d’advertència de càrrega suspesa. 

- Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 

- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 

- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

- Senyal d’advertència de risc elèctric. 

- Senyal de prohibit el pas als vianants. 

- Senyal de protecció obligatòria del cap. 

- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

- Senyal de protecció obligatòria del cos. 

- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat 

 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

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

• Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 

- Cascos de seguretat. 

- Botes de seguretat. 

- Granota de treball. 

- Cinturó antivibratori (molt especialment per les traginadores de trabuc ”dúmpers” de petita cilindrada). 

• Treballs amb encofrats(encofradors): 

- Cascos de seguretat. 

- Botes de seguretat. 

- Guants de lona i cuir(tipus americà). 

- Granota de treball. 

• Treballs amb armadures(armadors): 

- Cascos de seguretat. 

- Botes de seguretat. 

- Guants de lona i cuir(tipus americà). 

- Granota de treball. 

• Treballs de formigonat i vibrat:  

- Cascos de seguretat. 

- Botes de seguretat de goma de canya alta. 

- Guants de neoprè. 

- Granota de treball.  

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotaràals 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts en 
el RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents 

 

ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició : 

Conjunt d’elements, verticals (pilars) i horitzontals ( jàsseres i biguetes de perfil laminat, rodons d’acer 

corrugat, entrebigat de blocs ceràmics o de morter de ciment i formigó), que constitueixen la partresistent 

i sustentant de l’edifici. 

 

1.2 Descripció: 

- Característiques : 

Prefabricació i muntatge dels elements, pels quals es redueix el temps d’execució. 

Petites toleràncies, per això, els elements d’acabat s’adapten amb exactitud en efectuar el muntatge. 

No fa falta disposar de grans espais a peu d’obra. 

Es treballa en sec. 

 - Construcció de l’estructura: 

Sobre els fonaments es col·locaran les plaques de base dels pilars. 

Es munten, primerament, els pilars de dues o tres plantes, en cas d’edificis en alçada. 

Després es munten les bigues principals.  

La unió entre els elements estructurals es pot realitzar mitjançant passadors o soldadura elèctrica. 

Un cop s’hagi col·locat la bigueria principal es col·loca la xapa de l’encofrat, en el cas de llosa armat, o 

bigueta i revoltó, en el cas d’encofrat unidireccional. 

Finalment es formigona el forjat, repetint-se el cicle. 
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Per realitzar estructures metàl·liques serà imprescindible considerar l’equip humà següent: 

• encofradors. 

• ferrallistes. 

• operaris d’abocament i vibrat del formigó. 

• conductors de formigonera. 

• operaris per al bombeig del formigó. 

• operadors de grua. 

• soldadors. 

• operaris especialistes en el muntatge d’estructures metàl·liques. 

També serà necessari tenir presents els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de 

l’estructura: 

• Maquinària: camió formigonera, grua, traginadora de trabuc “dumper” de petita cilindrada pel transport 

auxiliar, si calgués, maquinària taller ferralla, bomba de formigó, estintolaments, escales manuals, 

plataformes de càrrega i descàrrega, bastides, serra circular,etc. 

• Eines manuals. 

• Preses provisionals d’aigua i electricitat.  

• Instal·lació d’higiene i benestar. 

 

2.- Relació de Riscos i la seva avaluació. 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel 

Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I 

en la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució 

Material de l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat 

(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en 

funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés 

constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  

L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en 

el seu cas, controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es 

desenvolupen a continuació. 

 

 

 

 

 

 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del Risc 

 1.- Caigudes de persones a diferent nivell. ALTA MOLT 

GREU 

CRÍTIC 

 2.- Caigudes de persones al mateix nivell. MEDIA GREU MEDI 

 3.- Caiguda d' objectes per desplom MEDIA  MOLT 

GREU 

ELEVAT 

 4.- Caiguda d’objectes per manipulació.  MÈDIA LLEU BAIX 

 5.- Caiguda d’objectes.  MEDIA MOLT 

GREU 

ELEVAT 

 6.- Trepitjades sobre objectes MEDIA LLEU BAIX 

 7.- Cops contra objectes immòbils MEDIA LLEU BAIX 

 8.- Cops amb elements mòbils de màquines MEDIA GREU MEDI 

 9.- Cops amb objectes o eines.  MEDIA LLEU BAIX 

11.- Atrapaments per o entre objectes.  MEDIA LLEU BAIX 

 15.-Contactes tèrmics.  MEDIA GREU MEDI 

 16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA MOLT 

GREU 

ELEVAT 

 18.-Contactes amb substàncies càustiques o 

corrosives 

MÈDIA LLEU BAIX 

 19.-Exposició a radiacions.  MEDIA GREU MEDI 

 20.-Explosions.  BAIXA MOLTGREU MEDI 

 21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 

 26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.  ALTA LLEU MEDI 

 28.-Malalties causades per agents físics. MEDIA GREU MEDI 

 

OBSERVACIONS : 

(6)Risc específic amb encofrats de fusta. 

(8)Risc causat pel bombament de formigó “cop d’ariet” i a l’ús de la serra circular. 

(15I 19)Risc específic de la soldadura elèctrica i del tall oxiacetilènic de metalls . 

(28)Risc causat per vibracions del dúmper i radiacions ultraviolades i infraroges. 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PERREALITZAR AQUESTA ACTIVITAT  

• L’accés a cotes inferiors a la rasant del carrer es realitzarà mitjançant escales incorporades a 

mòduls de bastida tubular. 
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• Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat de pilotatge s’haurà d’assegurar que ja es 

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

PROCÉS 

• El personal encarregat de la realització de l’estructura haurà de conèixer els riscos específics, així com 

l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat 

possible. 

• S’hauran de tenir presents les proteccions per evitar riscos de caigudes a diferent nivell en el procés de 

construcció de l’estructura : 

Durant el muntatge de l’estructura metàl·lica. 

• En els desplaçaments per sobre d’una biga els muntadors de l’estructura hauran de portar el cinturó de 

seguretat ancorat a: 

- Un amarratge (de cable o teixit) que abraçarà a la corresponent biga de manera que no ofereixi cap 

obstacle en el desplaçament del treballador, aquest amarratge es trobarà constituït per un mosquetó 

en un dels extrems i en l’altre per una anella, de manera que el mosquetó s’enganxi a l’anella 

configurant tot un conjunt que abraci a la biga anteriorment esmentada. Aquest amarratge en cas de 

caiguda al buit del treballador haurà de suportar el pes del mateix i quedant així sospès de la biga. 

- Un cable fiador tensat instal·lat de punta a punta de la biga tot i facilitant el desplaçament de l’ancoratge 

mòbil. 

• En els desplaçaments a alçades diferents de l’estructura s’empraran escales metàl·liques manuals, les 

quals disposaran d’uns garfis en el seu extrem per poder subjectar-se als respectius pilars metàl·lics. 

Esdevindrà obligatori disposar de cèrcols de protecció de caiguda en aquestes escales metàl·liques manuals 

que s’usen com les escales de gat, i ancoratge mòbil guiat a la seva part central. 

• És prohibit de recolzar-se, asseure’s, desplaçar-se per sobre d’una biga alhora que aquesta es troba 

suspesa per la grua. Tot el treball s’haurà de fer des d’un lloc fix, sense que estigui suspès per cap 

grua. 

• La instal·lació de plataformes provisionals entre biga i biga hauran de disposar de les corresponents 

baranes reglamentàries, és a dir, passamans a 90 cm., barra intermèdia i entornpeu. L’amplada 

mínima de la plataforma haurà de ser de 60 cm. 

• S’ha de procurar que el muntatge de l’estructura metàl·lica no sobrepassi dues o tres plantes de la 

realització del corresponent forjat. 

• Les circumstàncies de què l’ estructura vagi en avançada sobre els treballs en el forjat, permeten que 

puguin fixar-se les proteccions a pilars i bigues principals a l’alçada i al moment adient i d’aquesta 

forma realitzar els treballs amb total seguretat 

• El muntatge de pilars no acostuma a ser problemàtic, realitzat sobre forjat i amb proteccions de xarx 

es no barana. El muntatge de bigues caldrà realitzar-lo des de plataformes dissenyades per a 

aquesta finalitat. 

Durant la construcció de forjat. 

• Tot esperant la construcció de les escales definitives entre les plantes, es garantirà l’accés a 

aquestes mitjançant escales manuals recolzades, a la seva part superior, a la planta i subjecta a 

aquesta, així com, en el recolzament de la planta inferior tot i procurant que aquesta disposi dels 

reforços antilliscants. 

• En la col·locació de la xapa metàl·lica de l’encofrat perdut es farà sempre des de la part que ja es 

trobi col·locada. 

• L’ aplec de xapa, malles electrosoldades, etc. s’ha de fer estratègicament a tota la planta per evitar 

desplaçaments inútils per les bigues. 

• Un cop adormit el formigó s’instal·laran les corresponents xarxes subjectades per mènsules. 

• A la vegada s’instal·laran els ascensors i muntacàrregues auxiliars de l’obra. En referència als 

ascensors es muntaran les corresponents portes per evitar la caiguda al buit, així com les 

baranes perimètriques. I en referència als muntacàrregues, es posarà una barana abatible per 

protegir al personal a la plataforma de càrrega i descàrrega. Quan s’aixequi aquesta barana per 

entrar la càrrega, quedarà bloquejat el muntacàrregues. 

• A cada planta s’instal·larà a tots els seus perímetres, tant en l’interior com en l’exterior, dos cables 

d’acer tensats, un d’ells a 90 cm. de terra i altre a 45 cm. de terra. Des del cable superior fins a 

terra es col·locarà la xarxa tipus tennis plastificada la qual serà clavetejada al forjat ja realitzat i se 

subjectarà al cable superior. 

Protecció de buits horitzontals. 

• Malla electrosoldada: la xarxa de repartiment es perllongarà a través dels buits en l’execució del 

propi forjat.  

• Fusta: Es taparan els forats amb fusta i en el cas que hi hagi llosa de formigó es clavetejaran a la 

mateixa. 

• Barana o xarxes:Posat que el buit sigui d’una dimensió que faci impossible la col·locació de les 

malles electrosoldades s’instal·laran les corresponents baranes o xarxes horitzontals. 

• S’establirà una zona d’aplec on prèviament es compactarà el terreny per a contenir en aquesta les 

peces de gran tonatge. 

• Si l’ aplec de materials es trobés fora de l’àrea d’influència de gir de la grua torre, el transport de 

perfils metàl·lics de l’estructura a aquesta àrea es realitzarà mitjançant una grua mòbil, 

considerant les dimensions de la càrrega, aquesta haurà d’estar dirigida per dos operaris en el 

seu transport horitzontal, mitjançant sengles cordes lligades als extrems dels perfils per evitar 
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possibles moviments d’oscil·lació. L’eslingat de la càrrega es realitzarà mitjançant eslingues de dos 

braços suficientment separades per garantir la seva estabilitat (l' angle entre eslingues ha de ser major 

de 30º). 

• S’ha de complir a cada moment el RD 2370/1996, del 18 de novembre, pel qual s’aprova la Instrucció 

tècnica complementària MIE-AEM 4 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a grues 

mòbils autopropulsades usades. 

• El transport de perfils, armadures, encofrats, puntals, bigueria, sotaponts, i altres elements auxiliars per 

a la realització de l’estructura es realitzarà convenientment eslingat, recomanant que l’eslinga sigui de 

dos braços. 

• Les maniobres d’ubicació in situ de pilars i bigues seran guiades per un operari. Entre pilars s’estendran 

cables de seguretat als quals s’hi lligarà el mosquetó de seguretat, que serà emprat en els 

desplaçaments sobre les ales de les bigues. 

• Els operaris que realitzin les tasques de col·locació de perfils metàl·lics hauran d’emprar casc de 

seguretat, guants de cuir i lona, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si 

en els treballs a desenvolupar hi ha qualsevol risc de caiguda a diferent nivell. 

• Una vegada s’hagi muntat la corresponent jàssera es col·locaran les xarxes tipus mènsula. 

• Les xarxes s’hauran de revisar puntualment una vegada finalitzats els treballs de soldadura realitzats 

sobre la seva verticalitat. 

• És prohibit d’elevar una nova alçada sense comprovar que s’hagin finalitzat els cordons de soldadura a 

les alçades immediates inferiors 

• A les operacions de soldadura per a bigues, jàsseres, etc. realitzades in situ es confeccionarà una 

guíndola de soldador, amb una barana perimètrica d’un metre d’alçada formada per passamans, barra 

intermitja i entornpeu. 

• Per evitar en la mesura del possible l’oxitallada en alçada, els perfiles s’hissaran tallats a la mesura 

requerida pel muntatge.  

• En l’ús del tall oxiacetilènic es tindrà present que el bufador contingui les vàlvules antiretorn, que les 

mànegues d’alimentació estiguin en bon ús, que les bombones, de gas estiguin subjectes al carretó 

porta bombones i que els manòmetres estiguin en bones condicions. 

• Posat que s’empri el bufador per al tall de perifèria “in situ”, amb risc d’incendi, es procurarà limitar en la 

mesura del possible, la cascada d’espurnes i trossos de ferro fosa, i per això es col·locarà a la seva 

verticalitat una manta ignífuga. 

• Posat que s’empri, la soldadura elèctrica també es procedirà de la mateixa manera, col·locant una 

manta ignífuga. 

• En l’ús de soldadura elèctrica es tindrà present que el porta elèctrodes estigui convenientment aïllat, que 

els cables d’alimentació estiguin en perfecte estat i que el grup de transformació estigui 

convenientment aïllat per evitar el risc de contactes elèctrics. 

• Posat que es faci el muntatge de l’estructura metàl·lica a base de passadors, l’operari que realitzi 

aquesta operació emprarà el cinturó de seguretat convenientment ancorat o situat dintre d’una 

guíndola. 

• L’operari que realitzi aquest treball haurà d’emprar casc de seguretat amb protector auditiu tipus 

orellera, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de seguretat de cuir. 

• En el control de la qualitat de la soldadura mitjançant processos de radiacions gamma, l’operari ha 

d’anar protegit amb davantal, guants adequats i polaines per evitar que les radiacions gamma li 

arribin el seu cos. 

• És prohibit, en el cas que s’abandoni el tall d’obra, dipositar a terra la pinça i l’elèctrode directament 

connectat al grup ; i inclòs en el cas d’un perllongat abandó del tall d’obra deixar el grup 

transformador en tensió. 

• És prohibida la permanència d’operaris a la vertical dels treballs de soldadura. 

• En el muntatge de l’estructura metàl·lica l’accés al tall d’obra es realitzarà mitjançant escales 

manuals, tenint present el lligat d’aquestes en la seva part superior i sabates antilliscant a la seva 

part inferior. 

• Per a l’accés entre plantes, tot esperant l’escala definitiva, es construirà un mòdul d’escala de dos o 

tres plantes, que s’anirà hissant a mesura que vagi avançant l’execució de l’estructura. 

• És prohibit d’enfilar-se directament per l’estructura. 

• No s’ha d’emprar l’acer corrugat perfer eines de treball o elements auxiliars. 

• Si l’encofrat es troba format per xapes metàl·liques d’encofrat perdut, s’ aplegaran entre biga i 

biga,tot i procurant que la seva alçada no sigui mai superior a 0,5 metres. 

• La col·locació de l’encofrat es realitzarà sempre des de la part que ja es trobi muntada. 

• La malla electrosoldada s’ aplegarà entre biga i biga,tot i procurant que la seva alçada no sigui mai 

superior a 0,5 metres. 

• A les lloses de formigó, en el procés de aferrallat per evitar l’aixafament de les armadures caldrà 

col·locar unes plataformes de circulació de 60 cm. d’amplada, com a mínim. 

• Posat que treballem amb encofrats unidireccionals amb biguetes, s’haurà de circular exclusivament 

sobre les bigues i biguetes, o sobre plataformes situades amb aquesta finalitat. 

• L’operari que realitzi l ‘abocada del formigó i el seu posterior vibrat haurà d’emprar casc de 

seguretat, guants de neoprè, granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.  

• El vibrador es trobarà protegit de doble aïllament, així com l’aparell convertidor de freqüència. 

• En els processos de vibrat el treballador haurà d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, 

granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.  

• El subministrament elèctric al convertidor del vibrador es trobarà convenientment aïllat, conforme a 

les instruccions del Reglament de Baixa Tensió. 
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• El quadre elèctric de zona haurà d’estar protegit per evitar contactes elèctrics i sobreintensitats i 

curtcircuits, per consegüent haurà de disposar del corresponent interruptor diferencial i els seus 

respectius magnetotèrmics. 

• Si hi ha edificis d ‘una gran alçada, en la mesura del possible, un cop realitzat el forjat es procurarà que 

l’accés del personal a la planta es realitzi mitjançant ascensors d’obra, amb la finalitat decanalitzar el 

trànsit del personal a l’obra. 

• Les elevacions a les diferents plantes, on es prevegi la immediata construcció dels tancaments, es 

col·locaran plataformes de càrrega i descàrrega, per facilitar l’elevació de material. 

• El trasbals de material paletizat a l’interior de les plantes es realitzarà mitjançant toros. 

• El transport horitzontal, si el forjat ho permet, pot realitzar-se mitjançant carretons elevadors. 

• Una vegada realitzat el forjat, i depenent de les dimensions d’aquest i del material emmagatzemat en ell, 

es col·locarà a prop de l’accés principal un extintor contra incendis del tipus que es necessiti. 

• Als quadres elèctrics de zona es col·locaran extintors de CO. 

• S’hauran d’emprar mantes ignífugues sempre que per les característiques del tipus de treballes pugui 

produir un incendi. 

• S’haurà de considerar la previsió d’un sistema contra incendis en els talls d’obra on es realitzin treballs 

susceptibles de generar un incendi (per exemple : soldadures, tall de metalls mitjançant bufador, 

tractament tèrmic mitjançant material bituminós). 

• S’haurà de mantenir a cada moment el tall d’obra net i endreçat. 

• S’haurà de garantir, a cada moment, la il·luminació diürna i nocturna. 

• S’haurà de garantir a tots els talls d’obra el subministrament elèctric. 

• S’haurà de garantir el subministrament d’aigua a totes les plantes. 

• S’haurà de garantir l’evacuació de runes. 

 

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

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

  

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entorn peu L’alçada de la 

barana serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els 

muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

- Baranes modulars constituïdes per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central 

amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un entramat de protecció constituït per una 

malla electrosoldada de 150x150mm. i un gruix de ferro de 6mm. Aquesta barana modular estarà 

sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

- Barana formada per xarxes tipus tennis plastificada. A la part superior disposa d’un tub quadrat que es 

clavarà a la xarxa, aquest tub a la vegada estarà subjectat per guarda cossos cada 2,5m. 

- Malla electrosoldada de 150x150 mm.i gruix de 6 mm. 

- Xarxes horitzontals subjectes per mènsules : formades per un cargol de pressió i un tornapuntes. La 

xarxa estarà formada per panys de 3x3 metres, de xarxa de poliamida de 100x100 mm., com a 

màxim, i corda de 4 mm. com a mínim. La corda perimètrica ha de ser de poliamida de 12mm. com 

a mínim. La xarxa es subjectarà al forjat mitjançant anelles embegudes en el procés de formigonat, 

separades 20 cm i empoltrat-se al forjat 5 cm. com a mínim. L’altre extrem de la xarxa anirà agafada 

a la barra metàl·lica que es recolza en l’extrem de les mènsules contigües. Formant tot plegat un 

conjunt, de manera que quedi garantit el fre de la caiguda d’un treballador des d’una alçada de 6 

metres com a màxim. 

- Extintors d’incendis tipus A i/o B, segons els casos. 
- Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i2 metres amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 

20 cm. d’ample. 

- Extintor de pols química seca. 

 

• Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la 

normativa ressenyada en aquesta activitat : 

  

- Senyal d’advertència de càrrega suspesa. 

- Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 

- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 

- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

- Senyal d’advertència de material inflamable. 

- Senyal d’advertència de risc elèctric. 

- Senyal de prohibit el pas als vianants. 

- Senyal de no fumeu. 

- Senyal de protecció obligatòria del cap. 

- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

- Senyal de protecció obligatòria del cos. 

- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

5.- Relació d'Equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual de les activitats més representatives: 

• Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 

- Cascos de seguretat. 

- Botes de seguretat. 

- Granota de treball. 
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- Cinturó antivibratori (molt especialment per les traginadores de trabuc ”dúmpers” de petita cilindrada). 

• Treball amb encofrats i armadures: 

- Cascos de seguretat. 

- Botes de seguretat. 

- Guants de lona i cuir (tipus americà). 

- Granota de treball. 

- Davantal, en cas de treballs en taller ferralla. 

• Pels treballs amb el bufador: 

- Cascos de seguretat. 

- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d’infrarojos. 

- Guants de cuir. 

- Davantal de cuir. 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir amb polaines. 

• Pels treballs de soldadura elèctrica: 

 - Cascos de seguretat. 

 - Pantalla amb vidre inactínic. 

 - Guants de cuir. 

 - Davantal de cuir. 

 - Granota de treball. 

 - Botes de cuir amb polaines. 

• Treballs de bulonat: 

 - Cascos de seguretat. 

 - Botes de seguretat. 

 - Guants de cuir i lona (tipus americà). 

 - Granota de treball. 

 - Botes de cuir amb polaines.  

• Treballs de formigonat i vibrat:  

 - Cascos de seguretat. 

 - Botes de seguretat de goma de canya alta. 

 - Guants de neoprè. 

 - Granota de treball.  

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d'altres elements de protecció, es dotaràals 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l'empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al 
R.D. 773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes 
UNE. 

 

 

COBERTES 

1.1 Definició: 

Conjunt constructiu format per tota una sèrie d’elements que, col·locats en la part exterior d’un edifici 

el cobreixen i el protegeixen de les inclemències del temps. 

1.2 Tipus de cobertes: 

Cobertes planes:  

• trepitjables. 

• no trepitjables. 

Cobertes inclinades:  

• de fibrociment.  

• galvanitzades. 

• aliatges lleugers. 

• pissarra.  

• sintètics. 

• teula. 

• xapa. 

Llanternes. 

1.3 Observacions generals: 

Una vegada s’hagi finalitzat l’estructura es construirà la coberta, amb l’objectiu d’evitar les humitats 

per filtració o per condensació, a part de proporcionar un cert grau d’aïllament. 

S’haurà de considerar una previsió d’accés a la coberta. 

S’haurà de preveure l’aplec de materials necessaris per a la realització de la coberta, amb aquesta 

finalitat es farà ús dels sistemes d’elevació tenint en compte que es recomana, un cop realitzat 

aquest aplec, cal iniciar el desmuntatge de la grua i enllestir el muntatge del muntacàrregues. El 

muntacàrregues pot arribar fins al forjat de la coberta. 

Si atenent ales característiques de l’obra no s’ha previst l’ús del muntacàrregues es pot instal·lar en 

el forjat de la coberta una Grueta (maquinillo) que ajudarà a enllestir les elevacions del material 

necessari. La instal·lació de la grueta s’haurà de realitzar de manera que quedi garantitzada la seva 
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estabilitat, respectant en cada moment la capacitat màxima d’elevació, estipulada en la seva placa de 

característiques. 

En la construcció de la coberta només s’ha de desmuntar les proteccions col·lectives en el lloc on s’estigui 

realitzant aquesta.  

S’ha de considerar, abans d’iniciar aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les cerques perimetrals de 

limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d'higiene i benestar, 

tanmateix, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 

 

TANCAMENTS EXTERIORS 

1.1 Definició: 

Element constructiu que tanca i limita lateralment l’edifici. 

1.2 Tipus de tancaments exteriors : 

Façanes de fàbrica : 

- blocs.  

- maons: 

• obra vista. 

• revestit. 

• acabats penjats. 

- vidre. 

Façanes prefabricades : 

- tancament cortina.  

- plafons pesats de formigó.  

- plafons lleugers. 

1.3 Observacions generals : 

La construcció dels tancaments exteriors s' haurà de realitzar un cop s’hagi finalitzat el forjat 

corresponent, per això haurà de considerar-ne, en primer lloc, l’aplec del material ales respectives plantes 

per a la confecció d’aquest tancament. 

Segons criteris d’eficàcia i seguretat,l’empresa constructora haurà de considerar una previsió d’elements 

auxiliars, com bastides penjades i/o bastides de façana, plataformes elevadores, etc. 

En la construcció del corresponent tancament només s’hauran de desmuntar les proteccions col·lectives 

al lloc on s’estigui construint.  

En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical dels materials es preveurà que estigui instal·lat el 

muntacàrregues, les guies del qual estaran perfectament ancorades a l’estructura de l’edifici, segons 

criteris d’eficàcia i eficiència respecte a d’altres aparells elevadors. També es pot considerar el 

desmuntatge de la grua torre si no s’ha previst cap elevació de pes superiors a la capacitat dels 

corresponents muntacàrregues, i tenint present que en casos puntuals es pot recórrer a la grua mòbil. 

A causa de la construcció dels tancaments, cal garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball 

mitjançant punts de llum, la potència dels quals serà d’una intensitat lumínica mitjana de 100 lux. 

Cal assegurar-se, abans d’iniciar aquesta activitat, que ja s’hagin instal·lat les tanques perimetrals de 

limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l' obra; les instal·lacions d' higiene i benestar, 

tanmateix, les preses provisionals de obra (aigua i electricitat). 

 

TANCAMENTS INTERIORS 

1.- Introducció. 

1.1. Definició :  

Element constructiu, sense missió portant, que tanca i limita l’espai interior d’un edifici. 

1.2 Tipus de tancaments interiors : 

• De totxo :  

  

• Prefabricats :  

- plafons de guix-cartró. 

- plafons de guix o escaiola. 

- plaques de guix o escaiola. 

- plaques de formigó massisses o buides. 

1.3 Observacions generals : 

Un cop realitzat el forjat, es senyalitzarà la distribució dels envans a la planta corresponent. 

Es realitzarà l’aplec de material a les plantes respectives, tenint en compte les zones on es 

necessitaran per a la confecció d’aquests tancaments.  

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, escales de mà., 

etc. 

Si no s’han enllestit els tancaments exteriors, s’hauran de respectar les proteccions col·lectives ja 

instal·lades.  

En aquesta activitat, per tal de facilitar el transport vertical dels materials, s’haurà de tenir la 

precaució que estigui instal·lat el muntacàrregues, que les guies del qual estiguin perfectament 

ancorades a l’estructura de l’edifici. L’ús de la grua torre s’ha de restringir només a l’elevació de 

peces dels tancaments que, per la seva mida, és impossible de realitzar l’elevació amb el 

muntacàrregues, si a causa deles necessitats reflectides en el projecte no s’han de realitzar més 
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elevacions especials a les futures activitats, es recomana el desparament de la grua torre; donat que a 

partir d’aquesta activitat, no és operativa amb un rendiment eficaç. 

S’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, que han de tenir 

una mitjana d’intensitat lumínica de 100 lux. 

S’han d’instal·lar tubs d’evacuació de runes per evitar l’acumulació impròpia d’aquestes sobre el forjat. 

S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques 

de limitació del solar, per tal d’evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i 

benestar així com també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 

 

TANCAMENTS INTERIORS DE TOTXO 

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

 Divisions fixes sense funció estructural, formades amb totxos col·locats de cantell, per a separacions 

interiors. 

1.2 Descripció: 

La construcció dels envans mitjançant totxos, encadellats, etc. Es realitza en les següents fases: 

- Senyalització a planta, mitjançant blavet, de la primera filada. 

- Col·locació de la primera filada i successives, fins a l’alçada de l’espatlla. 

- Instal·lació d’una bastida de cavallets. 

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament 

dels elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de 

material a les respectives plantes. Aquest aplec de material, que normalment es realitza paletitzat, 

s’elevarà mitjançant la grua, si encara s’està construint l’estructura, ien cas que no n’hi hagi, mitjançant el 

muntacàrregues, auxiliat pels toros a la planta corresponent. El transport del material paletitzat des del 

camió fins el muntacàrregues, es realitzarà mitjançant el carretó elevador. 

Per realitzar els envans serà imprescindible considerar l’equip humà següent: 

• operadors de grua. 

• paletes. 

• operaris de carretó elevador. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels 

envans: 

• Maquinària: formigonera, grua, traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada per a transport 

auxiliar, serra de trepar, carretó elevador, toro, etc. 

• Estris: bastides de cavallets, proteccions col·lectives i personals, etc. 

• Eines manuals. 

• Presa provisional d’aigua: s’instal·larà un muntant al llarg de la façana per tal de subministrar aigua 

a cada planta. 

• Es realitzarà una instal·lació elèctrica provisional a l’interior de l’edifici, connectada a la presa 

provisional general: de la presa general sortirà un cable que alimentarà cada bloc i, d’aquest últim 

quadre, partirà el muntant, que alhora alimentarà cada un dels quadres de les respectives plantes. 

Els quadres d’aquestes plantes disposaran de disjuntors diferencials i magnetotèrmics per tal de 

protegir de contactes indirectes i de curtcircuits sobre intensitats. Independentment, s’instal·larà un 

altre muntant, el qual alimentarà un punt de llum a cada planta, per tal de facilitar la il·luminació a 

les respectives escales. 

• Instal·lacions d’higiene i benestar. 

 

 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

En la relació de les causes dels accidents, s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada 

pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els riscos més 

importants. I en la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del 

Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que la probabilitat és la possibilitat que es 

materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència esperada normalment de la 

materialització del risc. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà modificar-se en 

funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés 

constructiu, segons disposa l’Article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre.  

L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per tal 

d’anul·lar, o en el seu cas, controlar i reduir aquestos riscos, tenint en compte les mesures 

preventives que es desenvolupen a continuació. 

 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell MÈDIA  MOLT 

GREU  

ELEVAT 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell  MÈDIA GREU  MEDI 

3.-Caiguda d’objectes per desplom  BAIXA GREU  BAIX 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació  BAIXA  LLEU ÍNFIM 

5.-Caiguda d’objectes  BAIXA  GREU BAIX 

6.-Trepitjada sobre objectes MÈDIA LLEU  BAIX 
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7.-Cops contra objectes immòbils.  ALTA  LLEU  MEDI 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines. MÈDIA GREU MEDI 

9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU  BAIX 

10.-Projecció de fragments o partícules.  MÈDIA LLEU BAIX  

13.-Sobreesforços. BAIXA  GREU  BAIX 

16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA  GREU  MEDI 

18.-Contactes amb substàncies càustiques o 

corrosives  

MÈDIA LLEU  BAIX  

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius. ALTA LLEU MEDI 

27.-Malalties causades per agents químics. MÈDIA GREU  MEDI 

28.-Malalties causades per agents físics.  MÈDIA   GREU  MEDI  

 

OBSERVACIONS : 

(8) Risc causat pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar. 

(17) Risc causat per la inhalació de pols generada pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar. 

(27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter. 

(28) Risc causat pel soroll generat pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar. 

 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PERREALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant el muntacàrregues d’obra o, si 

manca, es farà servir la grua torre. 

• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat d’envans, s’ha d’assegurar que ja estiguin 

construïdes les instal·lacions d’higiene i benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.  

PROCÉS 

• El personal encarregat de la construcció dels envans ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 

mitjans auxiliars necessaris per realitzar la construcció d’aquesta amb la major seguretat possible. 

• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i convenientment 

il·luminat. 

• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades en 

les activitats anteriors. 

• En cas que per necessitats de construcció no es pogués instal·lar la barana de seguretat, l’operari 

exposat a risc de caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el cinturó convenientment ancorat. 

• Quan per necessitats d’obra, s’hagin de treure proteccions col·lectives provinents del tall 

d’estructures o anteriors, aquestes hauran de ser reposades a tots aquells espais que les 

necessitin, i fins i tot, mentre aquell espai de temps en el qual, per una raó o altra, no s’estigui 

treballant en aquell punt. 

• S’ha de mantenir el tall net de substàncies pastoses per evitar relliscades. 

• Si l’entrada de material ceràmic paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat 

per plataformes específiques. En cas de no ser així, els palets es col·locaran sempre més endins 

del cantell del forjat, per a que, d’aquesta manera, les baranes de perímetre puguin continuar 

realitzant la seva funció. 

• S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 

• Els fleixos s’han de tallar, donat que, en cas de no fer-ho, poden convertir-se en un llaç amb el qual, 

en ensopegar, es produeixin caigudes al mateix nivell, o fins i tot, des d’alçada. 

• En la manipulació de materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, 

ferides i erosions.  

• En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en 

especial es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet. 

• Per tal d’evitar lumbàlgies, es procurarà que el material per transportar manualment no superi els 30 

kg. 

• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició 

d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 

• En aquells treballs en els quals sigui necessari escarpa i punxó, els operaris es protegiran els ulls 

amb ulleres antipartícules. 

• Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, 

guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir i cinturó de seguretat, si en 

aquests treballs a desenvolupar hi hagués risc de caiguda a diferent nivell. 

• Els operaris que realitzin la manipulació de morters, hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 

goma, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a 

desenvolupar hi hagués risc de caiguda a diferent nivell. 

• S’han de disposar les bastides de manera que l’operari mai treballi per sobre de l’alçada de 

l’espatlla. 

• Posat que es treballés a bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una protecció a 

base de barana perimètrica. 

• Les reixes de totxos i els munts de runa es disposaran de manera que no transmetin als forjats, 

esforços superiors als d’ús. 

• Diàriament s’evacuaran les runes mitjançant els conductes d’evacuació situats a la façana, els quals 

disposaran a cada planta de la seva corresponent obertura per una correcta evacuació de les runes 

a sobre del contenidor situat a l’extrem inferior del conducte.  
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4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

• Les proteccions col·lectives a què s’ha fet referència en les normes de seguretat, estaran constituïdes 

per: 

•  Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana 

ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir, com a mínim, 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els 

muntants (guarda cossos) hauran d’estar situats a 2.5 metres entre ells com a màxim. 

•  Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm., i reforç central 

amb tub buit, i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tram de protecció format per malla 

electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada 

per un guardacòs amb forma de muntant. 

• Barana formada per xarxes tipus tennis plastificades: en la seva part superior disposa d’un tub quadrat, 

al qual es clavarà la xarxa. Aquest tub, alhora, serà subjectat per guarda cossos cada 2,5 m. 

• Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm. 

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

gruix i 20 cm. d’ample. 

• Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 

ressenyada a aquesta activitat: 

• Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 

• Senyal d’advertència de caiguda d’objectes a diferent nivell. 

• Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

• Senyal d’advertència de risc elèctric. 

• Senyal de prohibit el pas als vianants. 

• Senyal de protecció obligatòria del cap. 

• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

• Senyal de protecció obligatòria del cos. 

• Senyal de protecció obligatòria de la vista. 

• Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 

• Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

  

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

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

• Treballs de transport(conductors i operadors de grua): 

• Cascos de seguretat. 

• Botes de seguretat. 

• Granota de treball. 

• Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 

• Pels treballs de maçoneria : 

• Cascos de seguretat. 

• Guants de cuir i lona (tipus americà). 

• Guants de goma (neoprè), en cas de manipulació de morters. 

• Granota de treball. 

• Botes de cuir de seguretat. 

• Cinturó de seguretat, si calgués. 

• Màscara amb filtre antipols, en la manipulació de la serra trepadora. 

• Ulleres antiimpactes, en la manipulació de la serra trepadora. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors amb ells, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
Els equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts 
pel RD 773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents 
Normes UNE. 
 

TANCAMENTS INTERIORS . PLAFONS PREFABRICATS (cartró-guix) 

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Divisions fixes sense funció estructural, realitzades amb plaques i plafons, per a separacions d’espais 

interiors d’un edifici. 

1.2 Descripció: 

La construcció de tancaments interiors a base de plafons es realitza en les següents fases: 

- senyalització a planta, mitjançant blavet. 

- col·locació de guies. 

- col·locació de plafons. 

- segellat de juntes entre plafons. 

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el 

subministrament dels elements necessaris per la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar 

un previ aplec de material a les respectives plantes. Aquest aplec de material s’elevarà mitjançant la 

grua, prèviament empaquetat. 
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Per realitzar els tancaments interiors amb plaques de guix-cartró, serà imprescindible considerar l’equip 

humà següent: 

• Operadors de grua. 

• Muntadors de plaques prefabricades. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per tal de dur a terme la realització 

d’aquests: 

• Maquinària : grua, muntacàrregues, mola “radial”, pistola fixa-claus, trepant portàtil. 

• Estris : escales de mà, de tisores, proteccions col·lectives i personals, etc. 

• Eines manuals. 

• Presa provisional d’aigua. 

• Es realitzarà una instal·lació elèctrica provisional a l’interior de l’edifici, connectada a la presa provisional 

general: de la presa general sortirà un cable que alimentarà cada bloc, d’aquest últim quadre partirà el 

muntant; que alhora alimentarà cada quadre de les plantes respectives. Els quadres d’aquestes plantes 

disposaran de disjuntors diferencials i magnetotèrmics per protegir de contactes indirectes i de 

curtcircuits-sobreintensitats. Independentment s’instal·larà un muntant, el qual alimentarà un punt de 

llum a cada planta, per tal de facilitar la il·luminació a les respectives escales. 

• Instal·lacions d’higiene i benestar. 

 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 

Departament de Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els riscos més importants. I 

en la seva avaluació, s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució 

Material de l’obra, considerant que la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat 

(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà modificar-se en 

funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés 

constructiu, segons disposa l’Article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre.  

L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per tal d’anul·lar o 

en el seu cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es 

desenvolupen a continuació. 

 

Riscos  Probabilitat Gravetat Avaluació 
del risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  ALTA MOLT 

GREU 

CRÍTIC 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell.  ALTA GREU ELEVAT 

3.-Caiguda d’objectes per desplom. MEDIA MOLT 

GREU 

ELEVAT 

5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 

6.-Trepitjades sobre objectes. ALTA GREU ELEVAT 

7.-Cops contra objectes immòbils. ALTA LLEU MEDI 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines. BAIXA GREU BAIX 

9.-Cops amb objectes o eines. MÈDIA LLEU BAIX 

10.-Projecció de fragments o partícules. MÈDIA LLEU BAIX 

13.-Sobreesforços.  BAIXA LLEU ÍNFIM 

15.-Contactes tèrmics BAIXA GREU BAIX 

16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA MOLT 

GREU 

ELEVAT 

17.-Inhalació o ingestió de substàncies 

nocives 

MEDIA LLEU BAIX 

19.-Exposició a radiacions MEDIA GREU MEDIA 

20.-Explosions BAIXA MOLT 

GREU 

BAIX 

21.-Incendis BAIXA GREU BAIX 

22.-Causats per éssers vius  BAIXA LLEU ÍNFIM 

23.-Atropellaments, cops i xocs contra 

vehicles 

BAIXA GREU BAIX 

26.-O. R.: manipulació de materials tallants.  ALTA LLEU MEDI 

27.-Malalties causades per agents químics MEDIA GREU MEDI 

28.-Malalties causades per agents físics. MÈDIA GREU MEDI 

 

OBSERVACIONS : 

(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinaria de moviment de terres. 

(15 i 19) Risc específic del treball de tall de metall mitjançant bufador. 

(16) Risc causat pel contacte directe amb cables aeris i contacte indirecte causat per les errades 

d’aïllament en màquines. 

(17 i 27) Risc causat per la presència de pols pneumoconiòtic.  
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3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• Es garantirà el subministrament de material als diferents talls amb la grua torre. 

• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de tancaments interiors de plafons, s’han 

d’assegurar de que ja estiguin construïdes les instal·lacions d’Higiene i benestar definitives, per a 

l’execució de la resta de l’obra.  

 

PROCÉS 

• El personal encarregat de la col·locació dels plafons, ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 

mitjans auxiliars necessaris per realitzar la construcció dels tancaments interiors amb la major seguretat 

possible. 

• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i convenientment 

il·luminat. 

• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les 

activitats anteriors, als llocs on hi hagi risc. 

• Quan per necessitats d’obra, sigui necessari treure proteccions col·lectives provinents de talls anteriors, 

aquestes hauran de ser reposades en tots aquells espais que les requereixin, i fins i tot durant aquell 

espai de temps en el que, per una o altra raó, no s’estigui treballant en aquell lloc. 

• En cas que per necessitats de construcció no pogués instal·lar-se la barana de seguretat, l’operari 

exposat a risc de caiguda haurà d’emprar el cinturó convenientment ancorat. 

• S’ha de mantenir el tall net de substàncies pastoses per evitar relliscades. 

• Si l’entrada de material a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliada per plataformes 

específiques.  

• S’ha de controlar el bon estat de l’empaquetat dels materials. 

• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició dels 

interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 

• Els operaris que manipulin el material empaquetat hauran d’emprar cas de seguretat, guants de cuir i 

lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat, si en aquests 

treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

• Els operaris que realitzin el segellat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de goma (neoprè), 

granota de treball, botes de cuir i cinturó de seguretat si en aquestos treballs a desenvolupar hi ha risc 

de caiguda a diferent nivell. 

• Els operaris que realitzin el muntatge dels plafons hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i 

lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els calgués.  

• En la manipulació de la mola “radial”, pel tall dels plafons, els operaris hauran d’emprar, a més, 

ulleres antiimpactes i màscara d’un sol ús antipols. 

• En la manipulació de la pistola fixa-claus, els operaris hauran d’emprar, a més, protectors auditius 

(auriculars o taps) i ulleres antiimpactes. 

• En la manipulació de la pistola fixa-claus, els usuaris hauran d’emprar, a més, protectors auditius 

(auriculars o taps) i ulleres antiimpactes. 

• Diàriament s’evacuaran les runes mitjançant els conductes d’evacuació, situats a la façana, els 

quals disposaran, a cada planta, de la seva corresponent obertura per una correcta evacuació de 

les runes a sobre del contenidor situat a l’extrem inferior del conducte.  

  

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

• Les proteccions col·lectives a què es fa referència en les normes de seguretat estaran constituïdes 

per : 

• Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la 

barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir, com a mínim, 2,5 cm. de gruix i 10 cm. 

d’alçada. Els muntants (guarda cossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

• Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç 

central amb tub buit i, en la part central d’aquest mòdul, es col·locarà un tramat de protecció format 

per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà 

sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

• Barana formada per xarxes tipus tenis plastificades: en la seva part superior disposa d’un tub 

quadrat on s’hi clavarà la xarxa; aquest tub, alhora, serà subjectat per guarda cossos cada2,5 m. 

• Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm. 

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

de gruix i 20 cm. d’ample. 

• Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 

ressenyada a aquesta activitat: 

 - Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 

 - Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 

 - Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

 - Senyal d’advertència de risc elèctric. 

 - Senyal de prohibit el pas als vianants. 

 - Senyal de protecció obligatòria del cap. 

 - Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

 - Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

 - Senyal de protecció obligatòria del cos. 
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 - Senyal de protecció obligatòria de la vista. 

 - Senyal de protecció obligatòria de l’oïda. 

 - Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 

 - Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.  

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

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

• Treballs de transport (operaris de grua): 

• Cascos de seguretat. 

• Botes de seguretat. 

• Granota de treball. 

• Pels treballs de muntatge: 

 - Casc de seguretat. 

 - Guants de cuir i lona (tipus americà). 

 - Guants de goma (neoprè), en cas de manipulació de pastes de segellat. 

 - Granota de treball. 

 - Botes de cuir de seguretat. 

 - Cinturó de seguretat, si els calgués. 

 - Màscara d’un sol ús antipols, en la manipulació de la mola “radial”. 

 - Ulleres antiimpactes, en la manipulació de la mola “radial”. 

• Treballs amb pistola fixa-claus: 

- Cascos de seguretat. 

- Botes de seguretat. 

- Guants de cuir i lona (tipus americà). 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir. 

- Ulleres antiimpactes. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionats 
als treballadors , reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
 
 

REVESTIMENTS DE PARAMENTS 

1.- Introducció 

1.1 Definició: 

Element superficial que, aplicat a un parament, està destinat a millorar les seves propietats i/o 

aspectes. 

1.2 Tipus de revestiments: 

• Exteriors: 

- aplacats o xapats: revestiment exterior de paraments amb plaques de fusta, taulons de fusta, 

perfils d’alumini, perfils metàl·lics amb acabat decoratiu i plaques rígides d’acer, o altres. 

- arrebossats: revestiment continu de morter de ciment, calç o mixta, que s’aplica per eliminar les 

irregularitats d’un parament i pot servir de base per l’estucat o un altre acabat posterior. 

- pintures: revestiment continu de paraments i elements d’estructura, ram de fuster, manyeria i 

elements d’instal·lacions, situats a l’exterior amb pintures i vernissos. 

- Estucat: revestiment continu exterior de morter de ciment, de calç i ciment o de resines 

sintètiques, que s’aplica en una o més capes a un parament prèviament arrebossat amb la finalitat 

de millorar la superfície d’acabat del mateix. 

• Interiors:  

- aplacats o xapats: revestiment interior de paraments amb planxes rígides de suro, taules i taulons 

de fusta, perfils d’alumini o de plàstic, perfils metàl·lics amb acabat decoratiu i plaques rígides 

d’acer inoxidable o PVC, o altres. 

- enrajolat de parets: revestiment de paraments interiors amb rajoles de València 

- arrebossats: revestiment continu de morter de ciment, calç o mixta, que s’aplica per eliminar les 

irregularitats d’un parament i pot servir de base per l’estucat o un altre acabat posterior. 

- flexibles:revestiment continu de paraments interiors amb papers, plàstics, microfusta i microsuro, 

per a acabat decoratiu de paraments, presentats en rotlles flexibles. 

- refererit: revestiment continu interior de guix negre, que s’aplica a les parets per preparar-les, 

abans de l’operació més fina del lliscat. 

- lliscat: revestiments continus interiors de guix blanc, que constitueix la terminació o acabament 

que es fa a sobre de la superfície del referit. 

- pintures: revestiment continu de paraments i elements d’estructura, ram de fuster, manyeria i 

elements d’instal·lacions, situats a l’interior amb pintures i vernissos. 

- teixits: revestiment continu de paraments interiors amb materials tèxtils o moquetes a base de 

fibra natural o artificial. 
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1.3 Observacions generals: 

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com: 

- per a revestiments exteriors: bastides de façana o bastides penjades, etc. 

- per a revestiments interiors: bastides de cavallets, escales de mà, etc. 

En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’utilitzaran gruetes de petita capacitat. 

Als treballs interiors s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum 

la potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica de 100 lux. 

S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques 

de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, 

així com també les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 

 

REVESTIMENTS EXTERIORS 

1.- Definició i descripció: 

1.1 Definició: 

Element superficial que, aplicat a un parament exterior, està destinat a millorar les seves propietats i/o 

aspecte. 

1.2 Descripció: 

Els revestiments es realitzen en les següents fases: 

• Revestits o xapats: 

• col·locació d’ancoratge. 

• muntatge de plaques. 

• Arrebossats:  

• tapar desperfectes del suport amb el mateix tipus de morter que s’emprarà. 

• Humectar el suport prèviament net, i arrebossar. 

• es suspendrà el treball amb temperatures extremes i es protegirà si plou. 

• passades 24 hores de la seva execució, s’humectarà la superfície fins que s’adormi. 

• Pintures: 

• la superfície del suport estarà seca i neta, eliminant-ne eflorescències, etc. 

• s’ha d’evitar la generació de pols a les proximitats de les zones per pintar. 

• es suspendrà el pintat amb temperatures extremes i es protegirà si plou. 

• Adreçat:  

• s’ha de comprovar que el morter de l’arrebossat sobre el qual s’acabarà s’ha adormit. 

• es suspendrà l’adreçat amb temperatures extremes i es protegirà si plou. 

• s’evitaran els cops o vibracions mentre duri l’adormiment del morter. 

• passades 24 hores de la seva execució, s’humectarà la superfície fins que s’adormi.  

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el 

subministrament dels elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de 

considerar un previ aplec de material a les respectives plantes. Aquest aplec de material s’elevarà a 

través de maquinària instal·lada per a aquest fi: muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà 

mitjançant toros a la corresponent planta. Pel transport del material paletitzat des del camió o 

magatzem fins als aparells elevadors, es realitzarà mitjançant carretó elevador. 

Per a realitzar els revestiments serà imprescindible considerar el següent equip humà: 

• operadors de grua. 

• operaris de muntatge de plaques, pintors o manipuladors de morter, segons el cas. 

• operadors de carretó elevador. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització 

dels revestiments: 

• maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, carretó elevador, toro, etc. 

• estris: bastides tubulars modulars, bastides penjades, bastides de cavallets, escales de mà, 

proteccions col·lectives i personals, etc. 

• eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc. 

• presa provisional d’aigua. 

• instal·lació elèctrica provisional. 

• instal·lacions d’higiene i benestar. 
 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada 

pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més 

importants. I a la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte 

d’Execució Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el 

risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 

A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà modificar-se en 

funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés 

constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  

L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en 

el seu cas controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es 

desenvolupen a continuació. 
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Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  ALTA MOLT 

GREU 

CRÍTIC 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. ALTA GREU ELEVAT 

3.-Caiguda d’objectes per desplom. MÈDIA MOLT 

GREU 

ELEVAT 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació. BAIXA LLEU ÍNFIM 

5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 

6.-Trepitjades sobre objectes.  ALTA GREU ELEVAT 

7.-Cops contra objectes immòbils.  ALTA LLEU MEDI 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  BAIXA GREU BAIX 

9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 

10.-Projecció de fragments o partícules.  MÈDIA LLEU BAIX 

16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 

18.-Contactes amb substàncies càustiques o 

corrosives 

MÈDIA GREU MEDI 

20.-Explosions.  BAIXA MOLTGREU MEDI 

21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 

27.-Malalties causades per agents químics.  MÈDIA GREU MEDI 

 

OBSERVACIONS : 

(8)Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombaments de material de 

revestiment. 

(18 i 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics. 

(20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents. 

 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues 

d’obra, per a elements de poc pes, la grueta, i bombes per a les elevacions de morters, formigons, 

guixos i materials a granel. 

• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments, s’ha d’assegurar que ja estan 

construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra.  

PROCÉS 

• El personal encarregat de la realització dels revestiments ha de conèixer els riscos específics i l’ús 

dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir la bastida neta i endreçada. 

• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades 

a les activitats anteriors /balconeres, cornises, etc.). 

• En iniciar-se la jornada, es revisarà tota la bastimentada i mitjans auxiliars, comprovant-ne les seves 

proteccions i estabilitat. 

• Posat que per necessitats de construcció no es pogués instal·lar la barana de seguretat, l’operari 

exposat a risc de caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el cinturó convenientment ancorat. 

• S’ha de mantenir la bastimentada neta de substàncies pastoses per evitar lliscaments. 

• Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliada per 

plataformes específiques. 

• S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 

• Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es tallessin, podrien convertir-se en “llaç” amb el 

qual, en ensopegar, es produïssin caigudes al mateix nivell i fins i tot des d’alçada. 

• En la manipulació de materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, 

ferides i erosions. 

• En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i es 

tindrà especial cura de no posar el peu sota del palet. 

• Per evitar lumbàlgies es procurarà, en el transport manual de material, que aquest no superi els 30 

Kg. 

• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició 

d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 

• Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, 

guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de 

seguretat si en aquests treballs hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

• Posat que es treballi a una bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una protecció 

a base de barana perimètrica. 

• És prohibit l’ús de cavallets en balcons sense haver instal·lat un sistema de protecció contra les 

caigudes des d’alçada. Si no existeix aquesta protecció, es penjaran d’elements ferms de 

l’estructura cables amb els què amarrar el fiador del cinturó de seguretat. 

Aplacat o xapat 

• En el cas d’aplacats o xapats, la bastida ha de ser fixa, quedant completament prohibit l’ús de 

bastida penjada. 

• Es suspendrà la col·locació de l’aplacat o xapat quan la temperatura descendeixi per sota de +5 ºC. 
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• No s’ha de recolzar cap element auxiliar a l’aplacat. 

• El transport de les plaques es farà en gàbies, safates o dispositius semblants dotats de laterals fixos o 

abatibles. 

• S’haurà d’acotar la part inferior on es realitza l’aplacat i a la part superior no es realitzarà un altre treball 

simultàniament, qualsevol que sigui aquest. 

• Els operaris que realitzin la col·locació de plaques hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i 

lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests 

treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

Arrebossats i estucats en fred 

• Els sacs d’aglomerats s’aplegaran ordenadament repartits al costat dels talls on s’hagin d’emprar, el 

més separats possible dels trams per evitar sobrecàrregues innecessàries. 

• Els sacs d’aglomerant es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas. 

• Quan les plataformes de treball siguin mòbils (bastida penjada, plataforma de treball sustentada 

mitjançant elements pneumàtics o per cabrestants moguts per accionament elèctric, etc.) s’empraran 

dispositius de seguretat que evitin el seu lliscament involuntari. 

• S’acotarà la part inferior on es realitza l’arrebossat o estucat en fred senyalitzant el risc de caiguda 

d’objectes. 

• És prohibida la simultaneïtat de treballs a la mateixa vertical 

• Els operaris que realitzin la manipulació de morters hauran d’emprar casc de seguretat, guants de goma, 

granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar 

hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

• En cas que s’empressin procediments pneumàtics per a la realització d’arrebossats, es vigilarà que la 

instal·lació elèctrica compleixi amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.  

Pintures 

• S’evitarà el contacte directe de pintures amb la pell, per la qual cosa es dotarà als treballadors que 

realitzin l’emprimació, de peces de treball adequades, que els protegeixin d’esquitxades i permetin la 

seva mobilitat (casc de seguretat, pantalla facial antiesquitxades, granota de treball, guants de neoprè, 

botes de seguretat i, quan es necessiti, cinturó de seguretat). 

• El vessament de pintures i matèries primeres sòlides com pigments, ciments o d’altres, es portarà a 

terme des de poca alçada per evitar esquitxades i núvols de pols. 

• Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics, no es fumarà, 

menjarà ni es beurà, 

• Quan s’apliquin emprimacions que desprenguin vapors orgànics, els treballadors hauran d’estar dotats 

d’adaptador facial que ha de complir amb les exigències legals vigents; a aquest adaptador facial anirà 

acoblat el seu corresponent filtre químic o filtre mecànic quan les pintures continguin una alta 

càrrega pigmentària i sense dissolvents orgànics que evitin la ingestió de partícules sòlides. 

• Quan s’apliquin pintures amb riscos d’inflamació, s’allunyaran del treball les fonts irradiadores de 

calor, com treballs de soldadura o d’altres, tenint previst a les proximitats del tall un extintor. 

• L’emmagatzematge de pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables s’haurà de fer a 

recipients tancats, allunyant-los de fonts de calor i, en particular, quan s’emmagatzemin recipients 

que continguin nitrocel·lulosa s’haurà de realitzar una volta periòdica dels mateixos per evitar el risc 

d’inflamació. S’instal·laran extintors de pols química seca al costat de la porta d’accés al magatzem 

de pintures. 

• Els pots industrials de pintures i dissolvents s’aplegaran a sobre de taulons de repartiment de 

càrregues per evitar sobrecàrregues innecessàries. 

• El magatzem de pintures haurà de disposar de ventilació. 

• A sobre de la porta del magatzem de pintures s’hauran d’instal·lar els següents senyals: advertència 

material inflamable, advertència material tòxic, no fumeu. 

 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

• Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la 

barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. 

d’alçada. Els muntants (guarda cossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

• Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç 

central amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format 

per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà 

sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

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

de gruix i 20 cm. d’ample. 

• Extintor de pols química seca. 

Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 

• Senyal d’advertència de risc de caiguda d’objectes. 

• Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 

• Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

• Senyal d’advertència de risc elèctric. 

• Senyal de prohibit el pas als vianants. 

• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
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• Senyal de protecció obligatòria dels peus.  

• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

• Senyal de protecció obligatòria del cos. 

• Senyal de protecció obligatòria de la vista. 

• Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 

• Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

• Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

 

5.- Relació d’Equips de protecció individual 

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

• Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 

• Cascos de seguretat. 

• Botes de seguretat. 

• Granota de treball. 

• Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 

• Pels treballs de pintura: 

• Cascos de seguretat. 

• Guants de goma (neoprè). 

• Granota de treball. 

• Botes de cuir de seguretat. 

• Cinturó de seguretat, si els calgués. 

• Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte. 

• Pantalla facial, si correspon. 

• Pels treballs amb morters: 

• Cascos de seguretat. 

• Guants de goma (neoprè). 

• Granota de treball. 

• Botes de cuir de seguretat. 

• Cinturó de seguretat, si els calgués. 

• Pels treballs d’aplacat o xapat: 

• Cascos de seguretat. 

• Guants de cuir i lona (tipus americà). 

• Granota de treball. 

• Botes de cuir de seguretat. 

• Cinturó de seguretat, si els calgués. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts 
pel R.D. 773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents 
Normes UNE.  
 

2 REVESTIMENTS INTERIORS 

2.1 1.- Definició i descripció. 

2.1.1 1.1 Definició: 

Element superficial que, aplicat a un parament interior, està destinat a millorar les seves propietats i/o 

aspecte. 

2.1.2 1.2 Descripció: 

Tipus de revestiments interiors: 

• aplacats o xapats. 

• arrebossats. 

• pintures. 

• Enrajolats de parets:  

- amb morter de ciment 

- amb adhesiu. 

• referits i lliscats.  

• tèxtils. 

• flexibles. 

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el 

subministrament dels elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de 

considerar un previ aplec de material a les respectives plantes. Aquest aplec de material s’elevarà 

mitjançant maquinària instal·lada per a aquesta finalitat: muntacàrregues, gruetes, etc. El transport 

s’auxiliarà mitjançant toros a la respectiva planta. El transport de material paletitzat des del camió o 

magatzem fins els aparells elevadors es realitzarà mitjançant el carretó elevador. 

 

Per tal de realitzar els revestiments, serà imprescindible considerar el següent equiphumà: 

• operadors de grua. 

• operaris de muntatge, pintors o manipuladors de morter i guixos, segons el cas. 
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• operadors de carretó elevador. 

 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels 

revestiments: 

• Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, carretó elevador, toro, etc.  

• Estris: bastides tubulars modulars, bastides de cavallets, escales de mà, proteccions col·lectives i 

personals, etc. 

• Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc. 

• Presa provisional d’aigua. 

• Instal·lació elèctrica provisional. 

• Instal·lacions d‘higiene i benestar 

2.1.3 2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 

Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I 

a la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució 

Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat 

(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 

A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà modificar-se en funció 

de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, 

segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  

L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el 

seu cas controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen 

a continuació. 

 

Riscos  Probabilitat Gravetat Avaluació 
del risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  MÈDIA MOLT 

GREU 

ELEVAT 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell.  MÈDIA GREU MEDI 

3.-Caiguda d’objectes per desplom.  BAIXA GREU BAIX 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  MÈDIA LLEU BAIX 

5.-Caiguda d’objectes.  BAIXA GREU BAIX 

6.-Trepitjades sobre objectes.  MÈDIA LLEU BAIX 

7.-Cops contra objectes immòbils.  ALTA LLEU MEDI 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  MÈDIA GREU MEDI 

9.-Cops amb objectes o eines. MÈDIA LLEU BAIX 

10.-Projecció de fragments o partícules.  MÈDIA LLEU BAIX 

13.-Sobreesforços.  BAIXA GREU BAIX 

16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 

17.-Inhalació o ingestió de substàncies 

nocives.  

BAIXA GREU BAIX 

18.-Contactes amb substàncies càustiques o 

corrosives 

MÈDIA GREU MEDI 

20.-Explosions.  BAIXA MOLTGREU MEDI 

21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.  ALTA LLEU MEDI 

27.-Malalties causades per agents químics.  MÈDIA GREU MEDI 

 

OBSERVACIONS : 

(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombament de material de 

revestiment o degut a la manipulació de l’esmoladora angular. 

(18 i 27)Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics. 

(17, 20 i 21)Risc causat per l’ús de dissolvents. 

(26) Risc causat per la manipulació de materials per xapats, enrajolats de parets, aplacats, etc. 

 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues 

d’obra; per a elements de poc pes, la grueta, i bombes per elevacions de morters, formigons, guixos 

i materials a granel. 

• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments, s’han d’assegurar que ja estan 

construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.  

PROCÉS 

• El personal encarregat de la realització dels revestiments ha de conèixer els riscos específics i l’ús 

dels mitjans auxiliars necessaris per tal de realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben il·luminat. 

• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades 

a les activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.). 

• És prohibida la formació de bastides a base d’un tauló recolzat als escalons de dues escales de mà, 

tant les de recolzament lliure, com les de tisores, per evitar el risc de caiguda a diferent nivell. 
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• És prohibida la formació de bastides a base de bidons, piles de materials i assimilables per evitar la 

realització de treballs sobre superfícies insegures, 

• Fins a 3 metres d’alçada, es podran utilitzar bastides de cavallets fixes. 

• Per sobre de 3 metres, s’han d’emprar cavallets fornits de bastidors mòbils travats. 

• La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el 

paviment de dos metres. 

• En cas que s’hagi de treballar en bastides de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una 

protecció a base de barana perimètrica.  

• Les plataformes de treball sobre bastides tubulars mòbils, no es posaran en servei sense abans haver 

ajustat els frens de trànsit per evitar moviments indesitjables. 

• La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i 

reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 

• S’ha de mantenir el tall net de substàncies pastoses per evitar relliscades. 

• Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliada per 

plataformes específiques de càrrega i descàrrega. 

• S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 

• Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es fes, aquests es podrien convertir en un “llaç” amb el 

qual, en ensopegar, es podrien produir caigudes al mateix nivell o fins i tot des d’alçada. 

• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per tal d’evitar cops, 

ferides i erosions.  

• En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en 

especial, es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet. 

• Per evitar lumbàlgies, es procurarà que el material per transportar manualment no superi els 30 Kg. 

• És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles mascle-

femella. 

• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors 

diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 

• Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, 

guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat 

si en aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

Aplacat o xapat 

• En el cas d’aplacats o xapats, la bastida haurà de ser fixa, essent totalment prohibit d’emprar el 

bastiment penjat. 

• No s’ha de recolzar cap element auxiliar al xapat. 

• El transport de les plaques es farà en gàbies, plàteres o dispositius similars dotats de laterals fixos o 

abatibles. 

• Els operaris que realitzin la col·locació de plaques hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 

cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en 

aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

Entaulellat 

• El tall, mitjançant la serra de trepar, de les plaquetes i demés peces ceràmiques es realitzarà a 

locals oberts per evitar la respiració d’aire amb gran quantitat de pols. 

• Els talls es netejaran de “retalls” i “deixalles de pasta”. 

• Les runes s’apilaran ordenadament per a la seva evacuació mitjançant trompes. 

• És prohibit de llençar les runes directament pels forats de façana o dels patis. 

• Les caixes de plaquetes o rajoles de valència s’aplegaran a les plantes repartides al costat dels 

talls, onles necessitin, situades el més allunyades possible dels trams, per evitar sobrecàrregues 

innecessàries. 

• Les caixes de plaquetes aplegades, mai es disposaran de manera que obstaculitzin les zones de 

pas. 

• Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de làtex, granota de treball i botes de cuir 

de seguretat. 

Arrebossats, referits i lliscats. 

• Els sacs de conglomerats s’aplegaran ordenadament, repartits al costat dels talls on siguin 

necessaris, el més separat possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries.  

• Els sacs d’aglomerant es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas. 

• Quan les plataformes de treball siguin mòbils (plataformes de treball sustentades mitjançant 

elements pneumàtics o per cabrestants moguts per accionament elèctric, etc.) s’empraran 

dispositius de seguretat que evitin el seu lliscament voluntari. 

• Els operaris que realitzin la manipulació de morters i guixos hauran d’emprar casc de seguretat, 

guants de goma, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat, si en aquests 

treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

• En els treballs d’arrebossat amb màquina s’haurà de vigilar en tot moment que es compleixi el 

Reglament de Baixa Tensió.  

Tèxtils i flexibles. 

• El transport de paquets de llates d’empostissar (rotlles de tela, moqueta, goma espuma, etc.) es 

realitzarà mitjançant dos operaris per tal d’evitar els accidents per interferències, ensopegades o 

sobreesforços. 

• Durant l’ús de coles i dissolvents, es mantindrà constantment un corrent d’aire suficient tant com per 

la renovació constant com per evitar les possibles intoxicacions. 
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• S’establirà un lloc per l’emmagatzematge de les coles i dissolvents; i aquest magatzem haurà de 

mantenir una ventilació constant. 

• És prohibit de mantenir en el magatzem pots de dissolvents i coles sense estar perfectament tancats, 

per tal d’evitar la formació d’atmosferes nocives. 

• Els recipients d’adhesius inflamables i dissolvents estaran allunyats de qualsevol focus de calor, foc o 

espurna. 

• Els revestiments tèxtils s’emmagatzemaran totalment separats dels dissolvents i coles per evitar 

possibles incendis. 

• S’instal·laran cartells de perill d’incendis i de no fumeu a sobre de la porta del magatzem de coles i 

dissolvents, i del magatzem de productes tèxtils. 

• En cada magatzem s’instal·larà un extintor de pols química seca. 

• En l’accés a cada planta, on s’estiguin fent servir coles i dissolvents, s’instal·larà un cartell de no fumeu. 

• És prohibit d’abandonar directament a terra, tisores, ganivets, grapadores, etc. 

• Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball, botes de cuir de 

seguretat i màscara de filtre químic si l’adhesiu conté productes volàtils químics tòxics. 

Pintures 

• Es farà el màxim per evitar el contacte directe de pintures amb la pell, per la qual cosa es dotarà els 

treballadors que realitzin l’emprimació, de peces de treball adequades, que els protegeixin d’esquitxades 

i permetin la seva mobilitat (casc de seguretat, pantalla facial antiesquitxades, granota de treball, guants 

de neoprè, botes de seguretat i en els casos que es necessiti, cinturó de seguretat 

• El vessament de pintures i matèries primes sòlides com pigments, ciments, i d’altres, es durà a terme 

des de poca alçada per evitar esquitxades i núvols de pols. 

• Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics, no es fumarà, ni es 

menjarà ni es beurà. 

• Quan s’apliquin emprimacions que desprenguin vapors orgànics, els treballadors hauran de ser dotats 

d’adaptador facial que ha de complir amb les exigències legals vigents, a aquest adaptador facial hi 

anirà acoblat el seu corresponent filtre químic, o filtre mecànic quan les pintures continguin una alta 

càrrega de pigment i sense dissolvents orgànics que evitinla ingestió de partícules sòlides. 

• Quan s’apliquin pintures amb risc d’inflamació, s’allunyaran del treball les fonts irradiadores de calor, 

com treballs de soldadura i d’altres, tenint previst pels voltants del tall un extintor. 

• L’emmagatzematge de pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables s’hauran de fer en recipients 

tancats, allunyant-los de fonts de calor i, en particular, quan s’emmagatzemin recipients que continguin 

nitrocel·lulosa s’haurà de realitzar una volta periòdica dels mateixos per tal d’evitar el risc d’inflamació. 

S’instal·laran extintors de pols química seca al costat de la porta d’accés al magatzem de pintures 

• Els pots industrials de pintures i dissolvents s’aplegaran a sobre de taulons de repartiment de càrregues 

per evitar sobrecàrregues innecessàries. 

• El magatzem de pintures disposarà de ventilació. 

• Sobre de la porta del magatzem de pintures s’hauran d’instal·lar les següents senyals: advertència 

de material inflamable, advertència material tòxic, no fumeu. 

 

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

• Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

• Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la 

barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. 

Els muntants (guarda cossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

• Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm i reforç 

central amb tub buit i, a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format 

per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà 

sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

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

de gruix i 20 cm. d’ample. 

• Extintor de pols química seca. 

• Senyalització de seguretat en el Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la 

normativa ressenyada en aquesta activitat: 

- Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 

- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 

- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

• Senyal d’advertència de risc elèctric. 

• Senyal d’advertència de risc d’incendi. 

- Senyal de prohibit el pas als vianants. 

- Senyal de no fumeu. 

- Senyal de protecció obligatòria del cap. 

- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

- Senyal de protecció obligatòria del cos. 

- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 

- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 

- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
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5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

Els equips de protecció individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

• Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 

• Cascos de seguretat. 

• Botes de seguretat. 

• Granota de treball. 

• Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 

• Pels treballs amb pintura i coles: 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de goma (neoprè). 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir de seguretat. 

- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.  

- Pantalla facial, si s’escau..  

• Pels treballs amb morters i guixos: 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de goma (neoprè). 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir de seguretat. 

• Pels treballs de revestit o xapat: 

- Cascos de seguretat 

- Guants de cuir i lona (tipus americà). 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir de seguretat. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà els 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 

773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 

 

3 . PAVIMENTS 

1.- Introducció. 

1.1 Definició:  

Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte. 

1.2 Tipus de revestiments : 

• peces rígides: revestiment de sòls i escales interiors i exteriors amb peces dels següents materials: 

pedra natural o artificial, ceràmica, ciment, terratzo, formigó, fusta i xapa d’acer. 

• flexibles: revestiment de sòls i escales a interiors, amb llosetes, rajoles i rotllos dels següents 

materials: moqueta de fibres naturals o sintètiques, linòleum, PVC i a interiors i exteriors amb rotllos 

i rajoles de goma i policloroprè. 

• soleres: revestiment de sòls naturals a l’interior d’edificis amb capa resistent de formigó en massa, 

la superfície superior de la qual quedarà vista o rebrà un revestiment. 

1.3 Observacions generals: 

En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’empraran gruetes de petita capacitat, sistemes 

de bombatge pneumàtic de morters o assimilables.  

Aplec de material paletitzat, les elevacions del qual s’haurien d’haver realitzat abans del desmuntatge 

de la grua. 

Als treballs interiors, s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de 

llum, la potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux.  

S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques 

perimètriques de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions 

d’higiene i benestar així com també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 

 

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte. 

1.2 Descripció: 

• tipus de revestiments amb peces rígides:  

amb rajoles de pedra, ceràmiques rebudes amb morter, ceràmiques enganxades, de ciment, 

de ciment permeable, de terratzo, de formigó, de parquet hidràulic, de fosa, de xapa d’acer i 

d’asfalt. 

amb llistons d’empostissar (mosaic). 

amb posts (fusta). 

amb lloses de pedra. 

amb plaques de formigó armat. 

amb llambordins de pedra i formigó. 

• tipus de revestiments flexibles:  



 Títol: Projecte de rehabilitació d’un edifici municipal i canvi d’ús a un alberg de joventut 
Autora: Maria Fernández Gusart 

118 

Llosetes de moqueta autoadhesives, de linòleum adherides, de PVC homogeni o heterogeni adherides 

a tocar o soldades. 

Rotlles de moqueta adherits, tesats per adhesió o tesats per llates d’empostissar; de linòleum adherits, 

de goma adherits o rebuts amb ciment, de PVC homogeni o heterogeni adherits amb juntes a tocar o 

soldades. 

Rajoles de policloroprè adherides o rebudes amb ciment, de goma adherides o rebudes amb ciment. 

- tipus de soleres: per a instal·lacions, lleugeres, semipesants i pesants. 

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament 

dels elements necessaris per la seva construcció. Per això s’haurà de considerar un previ aplec de 

material a les respectives plantes. Aquest aplec de material s’elevarà mitjançant la maquinària instal·lada 

per a aquella fi: grues, muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la 

corresponent planta. El transport del material paletitzat des del camió o magatzem fins els aparells 

elevadors es realitzarà mitjançant el carretó elevador. 

Per realitzar els paviments serà imprescindible considerar el següent equip humà: 

• operadors de grua. 

• enrajoladors i d’altres. 

• operadors de carretó elevador. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels 

paviments: 

• Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada 

per transport auxiliar,carretó elevador, toro, etc.  

• Estris. 

• Eines manuals. 

• Presa provisional d’aigua. 

• Instal·lació elèctrica provisional. 

• Instal·lacions d’higiene i benestar. 

 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 

Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I 

a la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució 

Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat 

(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 

A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en 

funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés 

constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  

L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al 

seu cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es 

desenvolupen a continuació. 

 

Riscos  Probabili
tat 

Gravetat Avaluació 
del risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  BAIXA MOLT 

GREU 

MEDI 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell MÈDIA GREU MEDI 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació. BAIXA LLEU ÍNFIM 

5.-Caiguda d’objectes.  BAIXA GREU BAIX 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines. MÈDIA GREU MEDI 

10.-Projecció de fragments o partícules MÈDIA LLEU BAIX 

11.-Atrapaments per o entre objectes. BAIXA GREU BAIX 

13.-Sobreesforços. BAIXA GREU BAIX 

16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 

17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.  MÈDIA GREU MEDI 

18.-Contactes amb substàncies càustiques o 

corrosives 

MÈDIA GREU MEDI 

20.-Explosions. BAIXA MOLT 

GREU 

MEDI 

21.-Incendis. BAIXA GREU BAIX 

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.  ALTA LLEU MEDI 

27.-Malalties causades per agents químics. MÈDIA GREU MEDI 

 

OBSERVACIONS : 

(8)Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombatge de material o degut a la 

manipulació de l’esmoladora angular. 

(11)En treballs de manutenció de càrregues paletitzades. 

(16) Risc específic en treballs de poliment 

(18 I 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics. 

(17, 20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents. 

(26) Risc causat per la manipulació de peces per pavimentar. 
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3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues 

d’obra; per elements de poc pes, la grueta, i bombes per les elevacions de morters, formigons i 

materials a granel. 

• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments s’ha d’assegurar que ja estan 

construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per l’execució de la resta de l’obra. 

PROCÉS 

• El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 

mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben il·luminat. 

• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les 

activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.) 

• Si hi ha substàncies pastoses (pel poliment del paviment) s’haurà de limitar amb garlandes i senyalitzar 

el risc de pis lliscós. 

• La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el 

paviment de dos metres. 

• La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” 

ireixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 

• El material paletitzat serà transportat mitjançant ungles portadores de palets convenientment bragat a la 

grua. 

• Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per plataformes 

específiques. 

• S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 

• Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es faci, aquests podrien convertir-se en un “llaç”, amb el 

qual, en ensopegar, es produïssin caigudes a diferent nivell, i fins i tot des d’alçada. 

• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i 

erosions.  

• En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en 

especial, es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet. 

• Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no superi els 30 Kg. 

• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors 

diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 

• És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles mascle-

femella. 

• Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, 

guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de 

seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

Peces rígides 

• El tall de peces de paviment s’executarà a una via humida per evitar lesions als pulmons per 

treballar en ambients amb pols pneumoconiòtiques. 

• El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzarà situant el tallador a 

sotavent, per evitar en la forma del possible, de respirar els productes del tall en suspensió. 

• Posat que es realitzessin els talls amb serra circular o rotaflex (radial) es tindrà molt de compte amb 

la projecció de partícules, per la qual cosa s’ha de fer a un lloc on el trànsit de personal sigui 

mínim, i cas de no ser així, s’haurà d’apantallar la zona de tall. 

• Les peces de paviment s’aixecaran sobre palets convenientment fetes les vorades.  

• Les peces del paviment s’aixecaran a les plantes a sobre de plataformes emplintades, cas de no 

estar paletitzats i totalment fetes les vorades. 

• Les peces s’hauran d’apilar correctament dins de la plataforma emplintada, apilades dins de les 

caixes de subministrament i no es trencaran fins a l’hora d’utilitzar el seu contingut. 

• El conjunt apilat es fleixarà o lligarà a la plataforma d’hissat per evitar vessaments de la càrrega. 

• Les peces de paviment soltes s’hauran d’hissar perfectament apilades a l’interior de gàbies de 

transport per evitar accidents per vessament de la càrrega.  

• Els sacs d’aglomerant s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats a sobre de plataformes 

emplintades, fermament amarrades per evitar vessaments. 

• Els llocs de trànsit de persones s’hauran d’acotar mitjançant cordes amb banderoles a les 

superfícies recentment solades. 

• Les caixes o paquets de paviment s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels 

talls, a on es vagi a col·locar. 

• Les caixes o paquets de paviment mai s’han de disposar de mode que obstaculitzin les zones de 

pas. 

• Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació interna de l’obra, es tancarà 

l’accés, indicant-ne itineraris alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria. 

• Els llocs en fase de poliment seran senyalitzats mitjançant un senyal d’advertència de “perill” amb 

rètol de “paviment lliscant” 

• Les polidores i abrillantadores a emprar estaran dotades de doble aïllament, per evitar els accidents 

per risc elèctric. 

• Les polidores i abrillantadores estaran dotades de cèrcol de protecció antiatrapaments, per contacte 

amb els raspalls i papers de vidre. 
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• Les operacions de manteniment i substitució o canvi d’aquells raspalls o papers de vidre es realitzaran 

amb la màquina “desendollada de la xarxa elèctrica”. 

• Els llots, producte dels poliments, han de ser retirats sempre cap a les zones que no siguin de pas, i han 

de ser eliminats immediatament de la planta un cop finalitzat el treball. 

• Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar el casc de seguretat, guants de cuir i 

lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 

• Els operaris que manipulin llots, morters, etc. hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè o 

làtex, granota de treball, botes de goma de seguretat amb sola antilliscant.  

• Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 

(tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat, ulleres antiimpactes i als casos en què 

es necessitin, màscara antipols. 

• Els paquets de lamel·les de fusta seran transportats per un mínim de dos homes, per evitar accidents 

per descontrol de la càrrega i lumbàlgies. 

• Els accessos a zones en fase d’arrebossats, s’assenyalaran amb “prohibit el pas” i amb un rètol de 

“superfície irregular”, per prevenir de caigudes al mateix nivell. 

• Els llocs en fase de fregat amb paper de vidre, romandran constantment ventilats per tal d’evitar la 

formació d’atmosferes nocives (o explosives) per pols de fusta. 

• Les màquines de fregar a emprar, estaran dotades de doble aïllament, per evitar accidents per contacte 

amb energia elèctrica. 

• Les polidores a emprar tindran el manillar de maneig i control revestit de material aïllant de l’electricitat. 

• Les operacions de manteniment i substitució dels papers de vidre es realitzaran sempre amb la màquina 

"desendollada de la xarxa elèctrica”. 

• Les serradures produïdes seran escombrades mitjançant raspalls i eliminades immediatament de les 

plantes. 

• Es disposaran a cada planta petits contenidors per emmagatzemar les deixalles generades; que 

s’hauran d’evacuar als muntacàrregues. 

 

Flexibles 

• Les caixes de llosetes o rotlles s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls on 

s’hagin d’emprar, situades el més allunyats possible dels trams, per evitar sobrecàrregues 

innecessàries. 

• Els aplecs de material mai es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs de pas. 

• És prohibit d’abandonar i deixar encesos els encenedors i bufadors; un cop utilitzats s’apagaran 

immediatament, per tal d’evitar incendis. 

• Durant l’ús de coles i dissolvents, es mantindrà constantment un corrent d’aire suficient per a la 

renovació constant, evitant atmosferes tòxiques. 

• S’establirà un lloc per l’emmagatzematge de coles i dissolvents; aquest magatzem haurà de 

mantenir una ventilació constant. 

• És prohibit de mantenir i emmagatzemar coles i dissolvents a recipients sense estar perfectament 

tancats, per evitar la formació d’atmosferes nocives. 

• Els paviments plàstics s’emmagatzemaran separadament dels dissolvents i coles, per evitar 

incendis. 

• S’instal·laran dos extintors de pols química seca ubicats cada un d’ells al costat de cada porta del 

magatzem (al de dissolvents i al de productes plàstics) 

• S’instal·laran rètols de perill d’incendis i de no fumeu a sobre de la porta del magatzem de coles i 

dissolvents i del magatzem de productes plàstics. 

• En l’accés a cada planta on s’estiguin utilitzant coles i dissolvents, s’instal·larà un rètol de no 

fumeu.. 

• Els recipients d’adhesius inflamables i dissolvents estaran, allunyats de qualsevol focus de calor, foc 

o espurna. 

• És prohibit d’abandonar directament a terra, tisores, ganivets, grapadores, etc. 

• Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball, botes de cuir 

de seguretat i màscara de filtre químic si l’adhesiu conté productes volàtils químics tòxics. 

 

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

• Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

• Baranes de seguretat formades per muntants, barra intermèdia i sòcol. La barana ha de ser de 90 

cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants 

(guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

• Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç 

central amb tub buit, i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format 

per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà 

sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

• Extintor de pols química seca. 

• Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la 

normativa ressenyada en aquesta activitat: 

- Senyal de perill. 

- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

- Senyal d’advertència de risc elèctric. 

- Senyal d’advertència de risc d’incendi. 

- Senyal de prohibit el pas als vianants. 

- Senyal de no fumeu. 
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- Senyal de protecció obligatòria del cap. 

- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

- Senyal de protecció obligatòria del cos. 

- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 

- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 

- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

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

• Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 

- Cascos de seguretat. 

- Botes de seguretat. 

- Granota de treball. 

- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 

• Pels treballs amb coles i dissolvents: 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de goma (neoprè). 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir de seguretat. 

- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.  

- Pantalla facial, si s’escau.  

• Pels treballs amb morters, formigons i llots: 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de goma (neoprè). 

- Granota de treball. 

- Botes de goma de seguretat. 

• Pels treballs de col·locació de paviment: 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de cuir i lona (tipus americà). 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir de seguretat. 

- Genolleres. 

- Ulleres antiimpactes als casos de paviments rígids. 

- Màscara antipols, als casos de tall de paviments rígids. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l’empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts 
pel R.D. 773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents 
Normes UNE. 
 

RECOBRIMENTS DE SOSTRES 

1.- Introducció. 

1.1 Definició:  

Cara inferior del forjat que cobreix una construcció, edifici i els espais interiors que el composen. 

1.2 Tipus de sostres: 

• Revestiments de sostres:  

- referit: revestiment continu interior de guix negre, que s’aplica per preparar els sostres, abans 

de l’operació més fina del lliscat. 

- lliscat: revestiment continu interior de guix blanc, que constitueix la terminació o acabament 

que es fa sobre la superfície del referit. 

- pintures: revestiment continu de sostres i elements d’estructura, fusteria, manyeria i elements 

d’instal·lacions, situats a l’interior amb pintures i vernissos. 

• Cels rasos: 

- continus: formació de sostres suspesos sense juntes aparents, a interiors d’edificis. 

- de plaques (discontinus): formació de sostres amb juntes aparents, suspesos mitjançant 

entramats metàl·lics, a interiors d’edificis. 

1.3 Observacions generals: 

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, bastides tubulars 

modulars, bastides tubulars modulars sobre rodes, plataformes elevades hidràulicament, escales de 

mà, etc. 

En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’empraran muntacàrregues i gruetes de petita 

capacitat. 

S’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la potència 

dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux. 

S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques 

perimètriques de limitació del solar, per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions 

d’higiene i benestar, així com, també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
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1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Cara inferior del forjat que cobreix una construcció, edifici i els espais interiors que el composen. 

Cel ras constituït per canyís, escaiola o peces especials d’un material qualsevol, que es penja del forjat, 

donat que no té funció resistent. 

1.2 Descripció: 

Un cop realitzats els tancaments tant exteriors com interiors, iniciarem el recobriment dels sostres, 

distingint els diferents tipus: 

• Revestiment de sostres:  

Per a la realització de revestiment, es muntarà una tarima sustentada sobre cavallets, aquesta plataforma 

haurà de cobrir, en una o vàries fases, segons la dimensió de la superfície, tota la superfície a recobrir. 

Aquesta es realitza per donar facilitat al treballador que ha d’atendre al sostre i no per on circula, als 

diferents treballs de col·locació de guixos i pintures. 

• Cels rasos: 

Per a la realització de cels rasos s’auxiliaran els treballs amb escales de tisora per a la col·locació de les 

guies o penjadors fins a 3 metres i per alçades superiors es realitzarà la col·locació amb petites torres de 

bastida tubular modular amb rodes. 

Els cels rasos es poden realitzar: 

- sense guies: formació de sostres mitjançant plaques suspeses mitjançant penjadors, a interiors 

d’edifici. 

- amb guies (discontinus) : formació de sostres amb juntes aparents, suspesos mitjançant entramats 

metàl·lics, a interiors d’edificis. 

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament 

dels elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de 

material a les respectives plantes. Aquest aplec de material s’elevarà mitjançant maquinària instal·lada 

per a aquesta fi: muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent 

planta. Pel transport del material paletitzat, des del camió o magatzem fins els aparells elevadors es 

realitzarà mitjançant carretó elevador. 

Per a realitzar els revestiments serà imprescindible considerar el següent equip humà: 

- operadors de grua. 

- operaris de muntatge, pintors o manipuladors de morter i guix, segons el cas. 

- operadors de carretó elevador. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans necessaris per dur a terme la realització dels 

revestiments: 

- Maquinària: formigonera pastera, bombatge de morter, carretó elevador, toro, etc.  

- Estris: bastides tubulars modulars, bastides de cavallet, escales de mà, proteccions col·lectives i 

personals, etc. 

- Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc. 

- Presa provisional d’aigua. 

- Instal·lació elèctrica provisional. 

- Instal·lacions d’higiene i benestar. 

 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada 

pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més 

importants. I a la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte 

d’Execució Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el 

risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 

A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada 

en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés 

constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  

L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al 

seu cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es 

desenvolupen a continuació. 

 

 

 

Riscos  Probabilitat Gravetat Avaluació 
del risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  MÈDIA MOLT 

GREU 

ELEVAT 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell.  MÈDIA GREU MEDI 

3.-Caiguda d’objectes per desplom.  BAIXA LLEU ÍNFIM 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  MÈDIA LLEU BAIX 

5.-Caiguda d’objectes.  BAIXA GREU MEDI 

6.-Trepitjades sobre objectes.  MÈDIA GREU MEDI 

7.-Cops contra objectes immòbils.  MÈDIA LLEU BAIX 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  MÈDIA GREU MEDI 

9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 
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10.-Projecció de fragments o partícules.  MÈDIA LLEU BAIX 

11.-Atrapaments per o entre objectes.  BAIXA GREU BAIX 

13.-Sobreesforços.  MÈDIA GREU MEDI 

16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 

17.-Inhalació o ingestió de substàncies 

nocives.  

MÈDIA GREU MEDI 

18.-Contactes amb substàncies càustiques o 

corrosives 

MÈDIA GREU MEDI 

20.-Explosions.  BAIXA MOLTGREU MEDI 

21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.  MÈDIA LLEU BAIX 

27.-Malalties causades per agents químics.  MÈDIA GREU MEDI 

 

OBSERVACIONS : 

(8)Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombeig de material o degut a la 

manipulació de l’esmoladora angular. 

(11)En treballs de manutenció de càrregues paletitzades. 

(18 i 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents. 

(17, 20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents. 

(26) Risc causat perla manipulació de peces per recobrir sostres. 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

- Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant el muntacàrregues d’obra i la 

grueta per a elements de poc pes. 

- Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments, s’ha d’assegurar que ja estan 

construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.  

 

PROCÉS 

- El personal encarregat de la realització dels cels rasos ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 

mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

- Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall (bastida) net, endreçat i ben 

il·luminat. 

- Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a 

les activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.). 

- És prohibida la formació de bastides mitjançant un tauló recolzat als graons de dos escales de mà, 

tant les de recolzament lliure com les de tisores, per evitar el risc de caiguda a diferent nivell. 

- És prohibida la formació de bastides mitjançant bidons, piles de materials i assimilables, per evitar 

la realització de treballs sobre superfícies insegures. 

- Les bastides per a la instal·lació de cels rasos sobre rampes tindran la superfície horitzontal i 

vorejats de baranes reglamentàries en el cas de risc de caigudes a diferent nivell. És permès el 

recolzament a un graó definitiu i cavallet sempre que aquesta s’immobilitzi i els taulons s’ancorin i 

falquin. 

- En iniciar-se la jornada, es revisaran les bastides i mitjans auxiliars, comprovant-ne les seves 

proteccions i estabilitat. 

- S’ha de mantenir la bastida neta de substàncies pastoses per tal d’evitar relliscades. 

- La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el 

paviment de dos metres. 

- La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” 

i reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 

- S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 

- Els fleixos s’han de tallar, doncs, cas de no fer-ho es podrien convertir en un “llaç” amb el que, en 

ensopegar, es produïssin caigudes al mateix nivell i fins i tot, des d’alçada. 

- En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, 

ferides i erosions.  

- En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en 

especial es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet. 

- Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no superi els 30 Kg. 

- És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles 

mascle-femella. 

- És vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició 

d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 

- Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, 

guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de 

seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi ha riscos de caiguda a diferent nivell. 

- Les runes s’aplegaran en contenidors amb rodes pel seu posterior trasllat fins el muntacàrregues. 

- És prohibit de llençar les runes directament pels forats de la façana o dels patis. 

- Els sacs i planxes s’aplegaran ordenadament repartits, al costat dels talls on es vagin a utilitzar, el 

més separats possible dels trams on s’han d’evitar sobrecàrregues innecessàries. 

- Els aplecs de sacs o planxes es col·locaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas. 
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Revestiments de sostres (referits, lliscats i pintures) 

- En tot moment es mantindran netes i endreçades les superfícies de trànsit intern de l’obra. Quan un pas 

quedi tallat temporalment per les bastides s’haurà de senyalitzar un pas alternatiu amb senyals de 

direcció obligatòria. 

- Posat que la plataforma de treball estigui situada a una alçada inferior a 2 metres, es recolzarà sobre 

cavallets. 

- Les plataformes sobre cavallets per a la instal·lació de cels rasos tindrà la superfície horitzontal i 

quallada de taulons, que cobreixin tota la zona a treballar, evitant graons i buits que puguin originar 

ensopegades i caigudes. 

- Les bastides per a la instal·lació de cels rasos s’executarà sobre cavallets metàl·lics o de fusta. És 

prohibida expressament la utilització de bidons, piles de materials i escales recolzades contra el 

parament. 

- En cas que la plataforma estigui per sobre dels dos metres, es col·locaran bastides tubulars modulars. 

- Els sacs de guix s’aplegaran ordenadament, repartits al costat dels talls en què s’hagin d’emprar, el més 

separats possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries. 

- Els sacs de guix es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas. 

- Els operaris que realitzin la manipulació de guixos, hauran d’emprar casc de seguretat, guants de goma, 

granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si a aquests treballs a desenvolupar 

hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

Cels rasos  

Sense guies 

- En tot moment es mantindran netes i endreçades les superfícies de trànsit intern de l’obra. Quan un pas 

quedi tallat temporalment per les bastides s’haurà de senyalitzar el pas alternatiu amb senyals de 

direcció obligatòria. 

- Posat que la plataforma de treball estigui situada a una alçada inferior a 2 metres es recolzarà sobre 

cavallets. 

- Les plataformes sobre cavallets per a la instal·lació de cels rasos tindrà la superfície horitzontal i 

quallada de taulons, que cobreixin tota la zona a treballar, evitant graons i buits que puguin originar 

ensopegades i caigudes. 

- Les bastides per a la instal·lació de cels rasos s’executarà a sobre de cavallets metàl·lics o de fusta. És 

prohibida expressament la utilització de bidons, piles de materials i escales recolzades contra el 

parament. 

- Posat que la plataforma estigui per sobre dels dos metres, es col·locaran bastides tubulars modulars. 

- Per apuntalar les plaques fins l’enduriment del penjat (estopa, canya, etc.) s’utilitzaran suports de 

taulonet a sobre de puntals metàl·lics telescòpics, per evitar els accidents per desplom. 

- El transport de sacs i planxes es realitzarà interiorment, preferentment dalt d’un carretó de mà, per 

evitar sobreesforços. 

Amb guies 

- Les escales de mà per emprar han de ser del tipus de tisora, dotades de sabates antilliscants i 

cadeneta de control d’obertura màxima, per evitar accidents per inestabilitat. 

- Les plataformes de treball dalt de cavallets tindrà un ample mínim de 60 cm. 

- La instal·lació de cels rasos es realitzarà des de plataformes ubicades dalt d’una bastida tubular (a 

més de dos metres d’alçada) que estaran closes per una barana de seguretat amb passamà a 90 

cm d’alçada, barra intermèdia i sòcol. 

- Les plataformes instal·lades a bastides tubulars sobre rodes no s’utilitzaran sense haver ajustat els 

frens de trànsit, abans de pujar a elles. 

- Les bastides que s’han de construir per a la instal·lació de cels rasos (metàl·lics, cartró premsat, 

etc.) es muntaran dalt de cavallets sempre que l’alçada sigui inferior a dos metres. 

 

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

- Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

• Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la 

barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. 

Els muntants (guarda cossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

• Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç 

central amb tub buit i, a la part central d’aquest mòdul, es col·locarà un tramat de protecció format 

per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà 

sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

• Extintor de pols química seca. 

- Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la 

normativa ressenyada a aquesta activitat: 

• Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 

• Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 

• Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

• Senyal d’advertència de risc elèctric. 

• Senyal d’advertència de risc d’incendi. 

• Senyal de no fumeu. 

• Senyal de protecció obligatòria del cap. 

• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
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• Senyal de protecció obligatòria del cos. 

• Senyal de protecció obligatòria de la vista. 

• Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 

• Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

• Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

Els equips de protecció individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

- Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 

• Cascos de seguretat. 

• Botes de seguretat. 

• Granota de treball. 

• Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 

- Pels treballs amb pintura: 

• Cascos de seguretat. 

• Guants de goma (neoprè). 

• Granota de treball. 

• Botes de cuir de seguretat. 

• Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.  

• Pantalla facial, si convingués.  

- Pels treballs amb guixos: 

• Cascos de seguretat. 

• Guants de goma (neoprè). 

• Granota de treball. 

• Botes de cuir de seguretat. 

- Pels treballs de col·locació de guies, plaques i lamel·les: 

• Cascos de seguretat. 

• Guants de cuir i lona (tipus americà). 

• Granota de treball. 

• Botes de cuir de seguretat. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts 
pel R.D. 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents 
Normes UNE. 

 

RAM DE FUSTER 

1.- Introducció. 

1.1 Definició:  

S’entén per fusteria d’un edifici el conjunt de finestres, portes i armaris encastats, de funció no 

estructural. 

1.2 Tipus de fusteria: 

De façana: tancaments de buits de façanes, amb portes i finestres realitzades amb fusteria de perfils, 

fusta, rebudes als anversos interiors del buit, dels següents materials: 

• acer. 

• acer inoxidable. 

• alumini (aliatges lleugeres). 

• fusta. 

• PVC (plàstics). 

Per a interiors: tancaments de buits de passos interiors i armaris encastats amb portes de: 

• acer. 

• fusta. 

• vidre. 

1.3 Observacions generals: 

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars, com bastides de cavallets, etc. 

En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’emprarà el muntacàrregues. 

En els treballs interiors s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts 

de llum, la potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux. 

S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les tanques 

perimètriques de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions 

d’higiene i benestar, així com també les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
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1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

S’entén per fusteria d’un edifici el conjunt de bastiments de base, marcs, batents i vidres de finestres, 

portes i armaris encastats, de funció no estructural.  

1.2 Descripció: 

Abans de l’inici de la col·locació dels bastiments de base i marcs, s’ha de comprovar l’aplom dels 

paraments i l’escairat de brancals i llindes. 

Un cop realitzada aquesta operació prèvia, es col·locaran els bastiments de base encastats o ancorats. 

Posteriorment es col·locaran els marcs de la porta o finestra subjectats al bastiment de base o 

directament a l’obra. Sobre aquests marcs s’hi fixaran els batents corresponents a les finestres o portes. 

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament 

d’elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de 

material a la planta baixa. Aquest aplec de material s’elevarà mitjançant la maquinària instal·lada per a 

aquest fi: grues o muntacàrregues, a mesura que es necessitin per a la seva col·locació a les diferents 

plantes. 

Per realitzar la fusteria serà imprescindible considerar el següent equip humà: 

- operadors de grua. 

- fusters. 

- vidriers. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans necessaris per dur a terme la realització de la fusteria: 

- Maquinària: grues, muntacàrregues, etc.  

- Estris: bastides de cavallets, escales de mà, proteccions col·lectives i personals, etc. 

- Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina de fregar portàtil, esmoladora, serra 

circular manual, etc. 

- Instal·lació elèctrica provisional. 

- Instal·lacions d’higiene i benestar. 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 

Departament de Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els riscos més importants. I 

en la seva avaluació s’ha tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució 

Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat 

(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada 

en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés 

constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  

L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al 

seu cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es 

desenvolupen a continuació. 

 

Riscos  Probabilitat Gravetat Avaluació 
del risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  ALTA MOLT 

GREU 

CRÍTIC 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell.  MÈDIA GREU MEDI 

3.-Caiguda d’objectes per desplom.  BAIXA GREU BAIX 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  BAIXA LLEU ÍNFIM 

5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 

6.-Trepitjades sobre objectes.  MÈDIA GREU MEDI 

7.-Cops contra objectes immòbils.  BAIXA LLEU ÍNFIM 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  MÈDIA GREU MEDI 

9.-Cops amb objectes o eines.  BAIXA GREU BAIX 

10.-Projecció de fragments o partícules.  BAIXA GREU BAIX 

11.-Atrapaments per o entre objectes.  BAIXA LLEU ÍNFIM 

13.-Sobreesforços.  MÈDIA GREU MEDI 

16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 

17.-Inhalació o ingestió de substàncies 

nocives.  

MÈDIA GREU MEDI 

21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 

26.-O. R.: manipulació de materials tallants.  ALTA LLEU MEDI 

27.-Malalties causades per agents químics.  MÈDIA GREU MEDI 

 

OBSERVACIONS : 

(8)Risc específic causat per l’ús de la màquina d’escatar i serra circular manual per a fusta. 

(17 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents i vernissos. 

(26) Risc causat per la manipulació de vidres. 

(27) Risc causat per l’ús de dissolvents i vernissos. 
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3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

- Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua o el muntacàrregues 

d’obra. 

- A causa dels treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estiguin construïdes les 

instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra. 

PROCÉS 

- El personal encarregat de la col·locació de la fusteria ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 

mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

- Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’ha de mantenir el tall net i endreçat. 

- Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les 

activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.) 

- Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per plataformes 

específiques. 

- S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 

- Els fleixos s’han de tallar, doncs posat que no es faci, aquests es podrien convertir en un “llaç” amb el 

qual, en ensopegar, es produirien caigudes al mateix nivell o fins i tot des d’alçada. 

- En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i 

erosions.  

- Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors 

diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 

- Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, 

guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat 

si en aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

- En cas que s’hagués de treballar a una bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una 

protecció a base de barana perimètrica. 

- És prohibit l’ús de cavallets a balcons sense haver constituït una protecció contra les caigudes des 

d’alçada. Si no existís aquesta protecció, es penjaran d’elements ferms de l’estructura, cables a on 

amarrar el fermall del cinturó de seguretat. 

- És prohibida la formació de bastides a base de bidons, piles de materials i assimilables per evitar la 

realització de treballs dalt de superfícies insegures. 

- La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el 

paviment de dos metres. 

- La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” 

i reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 

Ram de fuster 

- Els aplecs de fusteria s’ubicaran en zones prèviament delimitades i senyalitzades. 

- En tot moment es mantindran lliures els camins de pas interior a l’obra. 

- Els bastiments de base (marcs, portes de pas, tapajunts, etc.) es descarregaran en blocs 

perfectament fleixats, penjats mitjançant eslingues de la grua torre. 

- Posat que es faci servir el muntacàrregues, els bastiments de base (o marcs, etc.) s’hissaran a les 

respectives plantes convenientment fleixats i subjectats al muntacàrregues. En arribar a la planta 

d’ubicació, es deixaran anar els fleixos i es descarregarà a mà. 

- En cas que l’hissat es realitzi mitjançant la grua, una vegada a la planta d’ubicació, es deixaran anar 

els fleixos i es descarregaran a mà.  

- Els bastiments de base o els marcs es repartiran immediatament per la planta per a la seva ubicació 

definitiva segons el replanteig efectuat, vigilant que el seu apuntalament, falcat, estampit sigui 

segur; és a dir, que impedeixi que es desplomin en rebre un cop lleu. 

- Per facilitar l’ancoratge dels marcs, es construirà una bastida de cavallets, que haurà de tenir 

barana de seguretat si hi ha risc de caiguda a diferent nivell de més de 2,5 metres. 

- Es desmuntaran aquelles proteccions que obstaculitzin el pas dels marcs, i un cop passats, es 

reposarà immediatament la protecció. Posat que en aquest interval hi hagi risc de caiguda a diferent 

nivell, el treballador haurà d’emprar el cinturó de seguretat convenientment ancorat. 

- Els retalls i serradures produïts durant els ajustaments, es recolliran i s’eliminaran mitjançant 

trompes d’abocament o mitjançant petits contenidors previstos per a aquest fi. 

- Els treballs de col·locació dels bastiments de base i marcs es realitzaran com a mínim entre dos 

operaris. 

- Els llistons inferiors contra deformacions es desmuntaran immediatament després d’haver acabat el 

procés d’enduriment de la part de rebut del bastiment de base, per a que acabi el risc 

d’ensopegades i caigudes. 

- Les operacions de fregat mitjançant màquina de fregar manual es realitzarà sempre sota ventilació 

per “corrent d’aire”. 

- El magatzem de coles i vernissos s’ubicarà a un lloc definit i ha de tenir ventilació directa i constant, 

així com un extintor de pols química seca al costat de la porta d’accés i sobre d’aquesta, un senyal 

de perill d’incendi, i un altre de no fumeu. 

- Els operaris que realitzin la col·locació de marcs, bastiments de base, batents, etc. hauran d’emprar 

casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de 

seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs per desenvolupar hi hagués risc de caiguda a 

diferent nivell. 
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Muntatge de vidre 

- Els aplecs de vidre s’ubicaran a llocs indicats per a aquest fi. 

- A nivell de carrer s’acotarà amb baranes per als vianants la vertical dels paraments que s’estan 

envidrant. 

- És prohibit de romandre o treballar a la vertical d’un tall d’instal·lació de vidres. 

- Es mantindran lliures de fragments de vidres els talls per tal d’evitar el risc de talls. 

- Els vidres es tallaran a la mida adient per a cada forat del local assenyalat amb aquesta finalitat. 

- La manipulació de les planxes de vidre es realitzarà mitjançant ventoses. 

- El vidre “presentat” a la fusteria corresponent, es rebrà i s’acabarà d’instal·lar immediatament. 

- Els vidres transparents ja instal·lats s’assenyalaran adequadament. 

- Els vidres s’emmagatzemaran, a les plantes, als llocs destinats amb aquest fi dalt d’un jaç de taulons de 

fusta; el vidre es col·locarà quasi verticalment, lleugerament decantat contra un parament determinat. 

- Les planxes de vidre transportades a mà es mouran sempre en posició vertical. 

- Les bastides que s’hagin d’emprar per a la instal·lació dels vidres a les finestres, estaran protegides a la 

part de davant (la que dóna a la finestra) per una barana sòlida de 90 cm. d’alçada, mesurada des de la 

plataforma de treball, formada per passamans, llistó intermedi i sòcol, per evitar el risc de caiguda al buit 

durant els treballs. 

- Els operaris que realitzin la col·locació del vidre hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 

(tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs 

a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

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

- Les proteccions col·lectives a què fan referència les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

• Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana 

ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els 

muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

• Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central 

amb tub buit i, a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla 

electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada 

per un guardacòs en forma de muntant. 

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

gruix i 20 cm. d’ample. 

• Extintor de pols química seca. 

- Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 

• Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 

• Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 

• Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

• Senyal d’advertència de risc elèctric. 

• Senyal d’advertència de risc d’incendi. 

• Senyal de prohibit el pas als vianants. 

• Senyal de no fumeu. 

• Senyal de protecció obligatòria del cap. 

• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

• Senyal de protecció obligatòria del cos. 

• Senyal de protecció obligatòria de la vista. 

• Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 

• Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

• Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

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

- Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 

• Cascos de seguretat. 

• Botes de seguretat. 

• Granota de treball. 

- Pels treballs de fusteria de fusta: 

• Cascos de seguretat. 

• Guants de cuir i lona (tipus americà). 

• Granota de treball. 

• Botes de cuir de seguretat. 

• Cinturó de seguretat, si els calgués. 

• Màscara antipols pels fregadors amb paper de vidre. 

• Màscara amb filtre químic posat que manipulessin coles, vernissos, etc. 

- Pels treballs de tancaments metàl·lics: 

• Cascos de seguretat. 

• Guants de cuir i lona (tipus americà). 

• Granota de treball. 

• Botes de cuir de seguretat. 

• Cinturó de seguretat, si els calgués. 

• Ulleres antiimpactes per a manipulació de l’esmoladora. 
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- Pels treballs de cristalleria: 

• Cascos de seguretat. 

• Guants de cuir i lona (tipus americà). 

• Granota de treball. 

• Botes de cuir de seguretat. 

• Cinturó de seguretat, si els calgués. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 

INSTAL·LACIONS 

1.- Introducció. 

1.1 Definició:  

Col·locació i muntatge d’un conjunt d’aparells, conduccions, accessoris, etc., destinats a proporcionar un 

servei. 

1.2 Tipus d’instal·lacions : 

- Electricitat i audiovisuals: (ref. InsEl1,2,3,4,5,6,7,8) consisteix, amb les corresponents ajudes de 

maçoneria, en l’obertura de regates, allotjament al seu interior de les conduccions de repartiment i el 

posterior tancament de les regates, en el cas d’instal·lacions encastades. A més, s’inclou la instal·lació 

de caixes de distribució, els mecanismes de comandament, els elements de seguretat, etc. que són 

necessaris pel correcte funcionament del sistema d’il·luminació, telefonia, vídeo, TV, megafonia, 

l’accionament de la maquinària, etc. instal·lats a un edifici. 

- Instal·lació de conductes fluids (subministrament, evacuació i contra incendis) : (ref. InsFl1,2,3,4,5,6,7,8) 

- Fontaneria. 

- Sanejament. 

- Calefacció. 

- Gas 

- Instal·lació d’aire condicionat: (ref. InsAi1,2,3,4,5,6,7,8) 

- Antenes i parallamps: (ref. InsAn1,2,3,4,5) s’inclou des de la col·locació del pal de les antenes 

receptores i de les línies de repartiment, fins l’arribada del subministrament dels diferents punts de 

connexió dels aparells interiors. 

- Ascensors i muntacàrregues: (ref. InsAs1,2,3,4,5,6,7) partint del buit previst ja de les fases 

d’estructura i tancaments, es procedirà, d’una banda, a la col·locació de les portes exteriors d’accés 

a la cabina, i d’altra banda, a la instal·lació de guies, maquinària, contrapesos i cabina exterior del 

buit. 

1.3 Observacions generals : 

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, escales de mà i 

tisora, eines manuals, etc. 

Als treballs interiors, s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de 

llum, la potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux. 

S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques 

perimètriques de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra;les instal·lacions 

d’higiene i benestar, així com també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS 

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Instal·lació elèctrica: Conjunt de mecanismes i utillatges destinats a la distribució i consum d’energia 

elèctrica a 220/380 volts, des del final de la presa de la companyia subministradora fins a cada punt 

d’utilització de l’edifici.  

Instal·lació d’àudio-visuals: Conjunt de sistemes electrònics destinats a la transmissió per cable de 

senyals elèctriques d’alta freqüència per a les funcions de telefonia, tèlex, vídeo, megafonia, TV, etc. 

1.2 Descripció: 

Les instal·lacions per cable per a la transmissió dels impulsos elèctrics de freqüència industrial 

(instal·lació elèctrica de 220/380 volts) i d’alta freqüència (instal·lació d’àudio-visuals de molt baixa 

tensió) es realitzaran mitjançant cables entubats, i a cada punt de distribució hi haurà la seva 

corresponent caixa de connexions. 

S’han d’individualitzar les canalitzacions segons les diferents funcions a exercir: electricitat, telefonia, 

vídeo, megafonia, TV per cable, etc. 

Els tubs o canalitzacions que porten cables poden anar encastats o vistos, així com les seves caixes 

de distribució, que hauran de tenir accés per realitzar les operacions de connexió i reparació. 

En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels 

materials necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec 

de material a un espai predeterminat tancat(cables, tubs, etc.).  

Per realitzar la instal·lació elèctrica i d’àudio-visuals serà imprescindible considerar el següent equip 

humà: 



 Títol: Projecte de rehabilitació d’un edifici municipal i canvi d’ús a un alberg de joventut 
Autora: Maria Fernández Gusart 

130 

• electricistes. 

• ajudes de maçoneria. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la 

instal·lació: 

• Estris: escala de tisora, escala de mà, proteccions col·lectives i personals, etc. 

• Eines manuals: comprovants de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina per 

fer regates, etc. 

• Instal·lació elèctrica provisional. 

• Instal·lacions d’higiene i benestar. 

 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 

Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I 

a la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució 

Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat 

(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en 

funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés 

constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  

L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu 

cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 

continuació. 

 

Riscos  Probabilitat Gravetat Avaluació 
del risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  ALTA MOLT 

GREU 

CRÍTIC 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  BAIXA LLEU ÍNFIM 

5.-Caiguda d’objectes.  MÈDIA GREU MEDI 

9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 

10.-Projecció de fragments o partícules.  ALTA LLEU BAIX 

13.-Sobreesforços.  MÈDIA GREU MEDI 

15.-Contactes tèrmics.  BAIXA GREU BAIX 

16.-Contactes elèctrics.  ALTA MOLT 

GREU 

ELEVAT 

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.  ALTA LLEU MEDI 

28.-Malalties causades per agents físics.  MÈDIA GREU MEDI 

 

OBSERVACIONS : 

(10) Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates. 

 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les 

instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.  

PROCÉS 

Xarxa interior elèctrica i àudio-visual 

• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 

mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat. 

• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades 

a les activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.). 

• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, 

ferides i erosions.  

• Els operaris que realitzin el transport del material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir 

i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 

• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició 

d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 

• En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es tindrà cura de l’ordre i la neteja del tall per 

evitar el risc d’ensopegades. 

• La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el 

paviment de dos metres. 

• La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” 

i reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 

• És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la 

utilització de les clavilles mascle-femella. 
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• Les escales de mà a utilitzar, seran tipus tisora, dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora 

d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats sobre superfícies 

insegures. 

• En la realització del cablejat, penjat i connexió de la instal·lació a zones de risc de caiguda al buit 

(escales, balconeres, etc.) es protegirà el buit mitjançant una xarxa de seguretat. 

• Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II). 

• Les eines dels instal·ladors, els aïllaments de les quals estiguin deteriorats, seran retirades i substituïdes 

per altres en bon estat de manera immediata. 

• Per evitar la connexió accidental a la xarxa de la instal·lació elèctrica de l’edifici, l’últim cablejat que 

s’executarà serà el que vagi del quadre general al de la companyia subministradora, guardant a un 

lloc segur els mecanismes necessaris per a la connexió, que seran els últims a instal·lar-se. 

• Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal abans 

d’iniciar-se, per evitar accidents. 

• Abans de fer entrar a càrrega la instal·lació elèctrica, s’haurà de fer una revisió a fons de les connexions 

de mecanismes, proteccions i empalmaments dels quadres elèctrics, d’acord amb el Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió. 

• Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 

cuir i lona (tipus americà) o guants aïllants si els calgués, granota de treball i botes de cuir de 

seguretat. 

• Xarxa exterior elèctrica 

• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 

mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• La instal·lació dels cables d’alimentació des de la presa fins els punts, es realitzarà entubats i enterrats a 

rases. 

• A la realització de les rases es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i pous (MovEZ). 

• Les connexions es realitzaran sempre sense tensió a les línies. 

• Durant l’hissat dels pals o bàculs a zones de trànsit, s’acotarà una zona amb un radi igual a l’alçada 

d’aquests elements més cinc metres. 

• Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb senyals 

previstes per al codi de circulació, i per la nit, aquestes es senyalitzaran amb llums vermells. 

• Durant l’hissat d’aquests bàculs o pals, es vigilarà en tot moment que es respectin les distàncies de 

seguretat respecte a d’altres línies d’Alta Tensió aèries que hi hagi pels voltants, és a dir: per a 

tensions no superiors a 66 Kv, a una distància de 3 metres, i superiors a 66 Kv, a una distància de 

seguretat de 5 metres. 

• Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat, guants 

de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 

Estació transformadora d’Alta a Baixa Tensió 

• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 

mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• Durant el procés d’instal·lació es deixaran les línies sense tensió, tenint en compte les cinc regles 

d’or de seguretat als treballs a línies i aparells d’Alta Tensió: 

• Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió mitjançant interruptors i seccionadors que assegurin la 

impossibilitat de tancament intempestiu. 

• Enclavament o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall. 

• Reconeixement de l’absència de tensió. 

• Posar a terra i en curtcircuit totes les possibles fonts de tensió. 

• Col·locar els senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de treball. 

• S’haurà de garantir l’absència de tensió mitjançant un comprovant adequat abans de qualsevol 

manipulació. 

• En el lloc de treball es trobaran presents com a mínim dos treballadors, que hauran d’emprar casc 

de seguretat, protecció facial, guants aïllants, catifa aïllant, banqueta i perxa. 

• L’entrada en servei de les estacions de transformació, tant d’Alta com de Baixa Tensió es realitzarà 

amb l’edifici desallotjat de personal, en presència del comandament d’obra i de la direcció 

facultativa. 

• Abans de fer entrar en servei les estacions de transformació es procedirà a comprovar l’existència 

real a la sala de la banqueta de maniobres, perxes de maniobres, extintors de pols química seca i 

farmaciola, i que els operaris es trobin vestits amb les peces de protecció personal. 

• Pels treballs de revisió i manteniment del Centre de Transformació estaran dotats dels elements 

següents: 

• placa d’identificació de cel·la. 

• Instruccions pel que fa a perills que presenten els corrents elèctrics i els socors a impartir a les 

víctimes. 

• Esquema del centre de transformació. 

• Perxa de maniobra. 

• Banqueta aïllant. 

• Insuflador per a la respiració boca a boca. 

• En l’entrada del centre es col·locaran plaques per a la identificació del centre i triangle d’advertència 

de perill. 

• En els treballs d’instal·lació del grup transformador i annexos s’hauran de considerar els treballs 

auxiliars de maçoneria, que es regiran segons la norma CinLa i treballs de soldadura per a la 

col·locació de ferramentes que es regiran segons la norma de soldadura elèctrica EstAc5. 
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• La col·locació del grup transformador s’auxiliarà mitjançant una grua mòbil que haurà de complir amb la 

normativa de grues mòbils de ConMu4. 

• S’ha de tenir en compte que pels treballs a realitzar a les estacions d’Alta Tensió s’ha de considerar el 

“Reglament sobre Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació” (RD 3275/1982 de 

12 de novembre, BOE 288 d’1 de desembre de 1982. Ordre de 23 de juny de 1988, BOE de 5 de juliol 

de 1988). 

• Pels treballs a realitzar a les estacions de Baixa Tensió s’ha de considerar el “Reglament Electrotècnic 

de Baixa Tensiói la Instrucció Tècnica Complementària del 9 d’octubre de 1973” 

 

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

• Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

- Xarxes de seguretat horitzontals o verticals segons el cas, seran de poliamida, amb un diàmetre mínim 

de la corda de 4 mm. i una llum de malla màxima de 100x100 mm. La xarxa anirà proveïda de corda 

perimètrica de poliamida de 12 mm. de diàmetre com a mínim, convenientment ancorada. L’ancoratge 

òptim de les xarxes són els elements estructurals, donat que així la xarxa pot quedar convenientment 

tensa de manera que pugui suportar al centre un esforç de fins a 150 Kp. 

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana 

ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els 

muntants (guarda cossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

- Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central 

amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla 

electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada 

per un guardacòs en forma de muntant. 

- Extintor de pols química seca. 

• Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 

- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

- Senyal d’advertència de risc elèctric. 

- Senyal de prohibit el pas als vianants. 

- Senyal de protecció obligatòria del cap. 

- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

- Senyal de protecció obligatòria del cos. 

- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 

- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

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

• Treballs de transport: 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de cuir i lona (tipus americà). 

- Botes de seguretat. 

- Granota de treball. 

• Pels treballs d’instal·lació (baixa tensió i ÀUDIO-VISUALS) : 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de cuir i lona (tipus americà). 

- Guants aïllants, si els calgués. 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir de seguretat. 

- Cinturó de seguretat, si els calgués. 

• Pels treballs d’instal·lació (alta tensió) : 

- Cascos de seguretat. 

- Guants aïllants. 

- Granota de treball. 

- Botes aïllants. 

- Protecció d’ulls i cara. 

- Banqueta aïllant i/o catifa aïllant. 

- Perxa aïllant. 

• Pels treballs de maçoneria (ajudes) : 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de cuir i lona (tipus americà). 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir de seguretat. 

- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates). 

- Protecció de les oïdes (en realitzar regates). 

- Màscara amb filtre mecànic antipols (en realitzar regates). 

• Pels treballs de soldadura elèctrica: 

- Cascos de seguretat. 

- Pantalla amb vidre inactínic. 

- Guants de cuir. 

- Mandil de cuir. 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir amb polaines. 
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Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors amb els mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RAD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció Individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 

INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas) 

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Instal·lació de fontaneria i aparells sanitaris: conjunt d’instal·lacions per a aigua potable (bombes, 

vàlvules, comptadors, etc.), conduccions (muntants), distribució per plantes i aparells pel subministrament 

i consum. 

Instal·lació de sanejament: sistemes d’evacuació i tractament d’aigües brutes. 

Instal·lació de gas: conjunt d’instal·lacions per al subministrament de gas (vàlvules, comptadors, etc.), 

conduccions (muntants), distribució per plantes i aparells pel subministrament i consum. 

Instal·lació de calefacció: conjunt format pel calefactor, radiadors i conduccions que fan moure l’aigua 

calenta, no superior a 90 ºC, per un circuit tancat, per augmentar la temperatura ambiental mitjançant la 

radiació tèrmica dels radiadors. 

1.2 Descripció: 

Considerarem dos tipus d’instal·lacions de fluids: 

- les connectades a una xarxa de subministrament o evacuació pública: aigua, sanejament i gas. 

- les que són totalment independents: calefacció. 

En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels 

materials necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de 

material a un espai predeterminat tancat (cables, tubs, etc.).  

Per realitzar la instal·lació de conductes de fluids, serà imprescindible considerar l’equip humà següent: 

• lampistes. 

• paletes. 

• operari que realitza les regates. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la 

instal·lació: 

• Estris: bastida modular tubular, bastiment penjat, bastida de cavallets, escala de tisora, escala de 

mà, passarel·les, proteccions col·lectives i personals, etc. 

• Eines manuals: comprovant de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina 

per fer regates (regatadora elèctrica), màquina de forjar, esmoladora angular, etc. 

• Instal·lació elèctrica provisional. 

• Instal·lació provisional d’aigua. 

• Instal·lacions d’higiene i benestar. 

 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada 

pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més 

importants. I a la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte 

d’Execució Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el 

risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 

A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada 

en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés 

constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  

L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al 

seu cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es 

desenvolupen a continuació. 

 

 

Riscos  Probabilitat Gravetat Avaluació 
del risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  ALTA MOLT 

GREU 

CRÍTIC 

3.-Caiguda d’objectes per desplom.  ALTA MOLT 

GREU 

CRÍTIC 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  BAIXA LLEU ÍNFIM 

5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 

7.-Cops contra objectes immòbils.  MÈDIA LLEU BAIX 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  MÈDIA GREU MEDI 

9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 

10.-Projecció de fragments o partícules.  MÈDIA LLEU BAIX 

13.-Sobreesforços.  MÈDIA GREU MEDI 
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15.-Contactes tèrmics.  BAIXA GREU BAIX 

16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 

19.-Exposició a radiacions.  MÈDIA GREU MEDI 

20.-Explosions.  BAIXA MOLTGREU MEDI 

21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 

28.-Malalties causades per agents físics.  MÈDIA GREU MEDI 

 

OBSERVACIONS : 

(3)Risc degut al desplom de bastides de façana i/o lliscaments de terres en rases. 

(8)Risc específic en l’ús de la màquina de fregar i serra circular manual per a fusta. 

(10)Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates i la pistola fixa-claus. 

(19)Risc causat per les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador. 

(28)Risc causat perles radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador i a la manipulació de la 

màquina de fer regates. 

 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les 

instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra. 

PROCÉS 

Xarxa interior  

• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 

mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat. 

• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, s’hauran de respectar les baranes de seguretat. 

• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i 

erosions.  

• Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i 

lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 

• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors 

diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 

• En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es posarà cura en l’ordre i la neteja del tall, per 

evitar el risc d’ensopegades. 

• La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el 

paviment de dos metres. 

• La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” 

i reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24 Volts. 

• És prohibit de connectar els cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la 

utilització de les clavilles mascle-femella.  

• Les escales de mà a emprar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora 

d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats a sobre de 

superfícies insegures. 

• Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria 

II). 

• Les eines dels instal·ladors, l’aïllament de les quals estigui deteriorat, seran retirades i substituïdes 

per d’altres en bon estat de manera immediata. 

Instal·lació de fontaneria, aparells sanitaris, calefacció i evacuació d’aigües residuals. 

• El magatzem pels aparells sanitaris, radiadors, etc. s’ubicarà a l’obra, a un local tancat. 

• Durant el transport, és prohibit d’emprar els fleixos dels paquets com anses. 

• Els blocs i aparells sanitaris fleixats a sobre de bates, es descarregaran fleixats amb l’ajuda del 

ganxo de la grua. La càrrega serà guiada per un home mitjançant un cap guia que penjarà d’ella, 

per evitar els riscos de cops i enganxades. 

• Els blocs d’aparells sanitaris, un cop rebuts a planta, es transportaran directament al lloc d’ubicació, 

per evitar accidents a les vies de pas intern. 

• El taller magatzem s’ubicarà a un lloc senyalat de l’obra, i estarà dotat de porta, ventilació per 

corrent d’aire i il·luminació artificial si fos necessària. 

• El transport de trams de canonada a l’espatlla per un sol home es realitzarà inclinant la càrrega cap 

a darrera, de manera que, l’extrem que vagi davant superi l’alçada d’un home, per tal d’evitar 

cops i ensopegades amb d’altres operaris a llocs poc il·luminats. 

• Els bancs de treball es mantindran en bones condicions d’ús, evitant que s’aixequin estelles durant 

la feina. 

• Es reposaran les proteccions dels buits dels forjats un cop realitzat l’aplomat, per a la instal·lació 

dels muntants, evitant així el risc de caiguda. L’operari, en realitzar l’operació de l’aplomat, 

emprarà el cinturó de seguretat contra les caigudes. 

• Es rodejarà amb barana de seguretat els buits de forjat pel pas de tubs que no puguin cobrir-se 

després d’haver acabat l’aplomat, per evitar el risc de caiguda. 

• Es mantindran nets de trossos i retalls els llocs de treball. Es netejaran a mesura que s’avanci, 

aplegant la runa per al seu vessament, pels conductes d’evacuació, per evitar el risc de 

trepitjades sobre objectes. 
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• És prohibit de soldar amb plom a llocs tancats. Sempre que s’hagi de soldar amb plom s’establirà un 

corrent d’aire de ventilació, per evitar el risc de respirar productes tòxics. 

• El local destinat a emmagatzemar les bombones o ampolles de gasos liquats s’ubicarà a un lloc 

preestablert a l’obra; que haurà de tenir ventilació constant per corrent d’aire, porta amb pany de 

seguretat i il·luminació artificial.  

• La il·luminació elèctrica del lloc on s’emmagatzemen les ampolles o bombones de gasos liquats es 

realitzarà mitjançant mecanismes estancs antideflagrants de seguretat. 

• A sobre de la porta del magatzem de gasos liquats s’establirà un senyal normalitzada de “perill explosió” 

i un altre de “No fumeu”. 

• Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s’instal·larà un extintor de pols química seca. 

• És prohibit l’ús d’encenedors i bufadors al costat de materials inflamables. 

• És prohibit de deixar els encenedors i bufadors encesos. 

• Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per evitar incendis. 

• Les ampolles o bombones de gasos liquats es transportaran i romandran als carros porta ampolles. 

• S’evitarà de soldar amb les ampolles o bombones de gasos liquats exposades al sol. 

• Es vigilarà en tot moment el bon estat dels manòmetres, i es vigilarà que a les mànegues hi hagi les 

vàlvules antiretorn. 

• Les instal·lacions de fontaneria a balcons, tribunes, terrasses seran executades un cop s’hagin aixecat 

els parapets o baranes definitives. 

• Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 

cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els 

calgués. 

• Els operaris que realitzin regates hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 

americà), ulleres antiimpactes, protectors auditius, granota de treball i botes de cuir de seguretat. 

• Els operaris que realitzin treballs amb el bufador hauran d’emprar casc de seguretat, guants i maneguins 

de cuir, espiell amb vidre fumat, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines 

de cuir i màscara antifums tòxics si els calgués. 

• Els operaris que realitzin treballs amb soldadura elèctrica hauran d’emprar casc de seguretat, guants i 

maneguins de cuir, pantalla amb vidre inactínic, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de 

seguretat, polaines de cuir i màscara antifums tòxics si calgués. 

• Els operaris que realitzin treballs de maçoneria hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i 

lona(tipus americà) o de neoprè, segons els casos, granota de treball, botes de cuir de seguretat i 

cinturó de seguretat si els calgués. 

Xarxa exterior 

• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 

mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• La instal·lació dels conductes d’alimentació des de la xarxa general fins a l’edifici es realitzarà 

enterrada a rases. 

• En la realització de les rases i pericons, es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i 

pous. 

• Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat, 

guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 

 

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

• Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la 

barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. 

d’alçada. Els muntants (guarda cossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

- Extintor de pols química seca. 

• Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la 

normativa ressenyada en aquesta activitat: 

- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

- Senyal d’advertència de risc de caiguda a diferent nivell. 

- Senyal d’advertència de risc, material inflamable. 

- Senyal de prohibit el pas als vianants. 

- Senyal de no fumeu. 

- Senyal de protecció obligatòria del cap. 

- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

- Senyal de protecció obligatòria del cos. 

- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 

- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

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

• Treballs de transport i fontaneria: 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de cuir i lona (tipus americà). 

- Botes de seguretat. 

- Granota de treball. 
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- Cinturó de seguretat, si calgués  

• Pels treballs amb bufador: 

- Cascos. 

- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d’infrarojos. 

- Guants de cuir. 

- Mandil de cuir. 

- Maneguins de cuir. 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir amb polaines.  

• Pels treballs de maçoneria (ajudes) : 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de cuir i lona (tipus americà) o de neoprè. 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir de seguretat. 

- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates). 

- Protecció de les oïdes (en realitzar regates). 

- Màscara amb filtre antipols (en realitzar regates). 

- Cinturó de seguretat, si calgués  

• Pels treballs de soldadura elèctrica: 

- Cascos de seguretat. 

- Pantalla amb vidre inactínic. 

- Guants de cuir. 

- Mandil de cuir. 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir amb polaines. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 

ASCENSORS I MUNTACÀRREGUES 

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Aparell per al transport de persones (ascensor) i càrregues (muntacàrregues) en sentit vertical. 

1.2 Descripció: 

L’ascensor o muntacàrregues s’instal·larà un cop realitzada la cambra de màquines i el recinte 

vertical per al desplaçament de la cabina i del seu corresponent contrapès, el recinte es perllongarà 

com a mínim fins a la solera de la planta més baixa a la seva projecció vertical. 

La instal·lació de l’ascensor o muntacàrregues consisteix en un motor elèctric amb la seva 

corresponent politja tractora, limitador de velocitat i quadre de maniobra ubicats a la cambra de 

màquines, situada normalment a la part superior de l’edifici, la instal·lació de guies i cables al recinte 

vertical pel desplaçament sincrònic de la cabina i del contrapès, i un fossat amb els esmorteïdors de 

la cabina i contrapesos. 

En el cas d’ascensors hidràulics es disposarà de motor elèctric d’accionament dels èmbols hidràulics 

que actuen sobre la cabina, la qual es desplaça per sobre de guies. 

Abans de la instal·lació del corresponent aparell elevador s’han d’haver realitzat tots els elements de 

tancament (cambra de màquines amb la seva corresponent bancada, recinte vertical i fossat). 

S’hauran de disposar punts de llum i reixeta de ventilació a l’exterior de la cambra de màquines, així 

com una trapa d’accés directe al recinte per on es desplaça l’aparell elevador. Per al futur 

manteniment s’han d’instal·lar també, punts de llum a l’interior del recinte del buit de l’aparell 

elevador. 

Serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la 

instal·lació: 

• Estris: bastida penjada, escala de mà, proteccions col·lectives i personals, etc. 

• Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, bufadors, soldadura elèctrica, esmoladora 

angular, etc. 

• Instal·lació elèctrica provisional. 

• Instal·lacions d’higiene i benestar. 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada 

pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més 

importants. I a la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte 

d’Execució Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el 

risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
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A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en 

funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés 

constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  

L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu 

cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 

continuació. 

 

Riscos  Probabilitat Gravetat Avaluació 
del risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  ALTA MOLT 

GREU 

CRÍTIC 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell.  MÈDIA GREU MEDI 

3.-Caiguda d’objectes per desplom.  MÈDIA MOLT 

GREU 

ELEVAT 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  BAIXA LLEU ÍNFIM 

5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 

7.-Cops contra objectes immòbils.  MÈDIA LLEU BAIX 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  MÈDIA GREU MEDI 

9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA GREU MEDI 

10.-Projecció de fragments o partícules.  MÈDIA GREU MEDI 

11.-Atrapaments per o entre objectes.  MÈDIA GREU MEDI 

13.-Sobreesforços.  MÈDIA GREU MEDI 

15.-Contactes tèrmics.  BAIXA GREU BAIX 

16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 

17.-Inhalació o ingestió de substàncies 

nocives.  

MÈDIA LLEU BAIX 

18.-Contactes amb substàncies càustiques o 

corrosives  

MÈDIA LLEU BAIX 

19.-Exposició a radiacions.  MÈDIA GREU MEDI 

20.-Explosions.  BAIXA MOLTGREU MEDI 

21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.  ALTA LLEU MEDI 

27.-Malalties causades per agents químics.  MÈDIA GREU MEDI 

28.-Malalties causades per agents físics.  MÈDIA GREU MEDI 

 

OBSERVACIONS : 

(8) Risc específic en l’ús de l’esmoladora angular. 

(19) Risc causat per les radiacions ultraviolades i d’infraroigs generades per la soldadura elèctrica i 

oxitallada. 

(28) Risc causat per les radiacions generades per la soldadura elèctrica i l’oxitallada i degut a 

maquinària percussora 

 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les 

instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.  

PROCÉS 

• El personal encarregat del muntatge d’aparells elevadors ha de conèixer els riscos específics i l’ús 

dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar la instal·lació amb la major seguretat possible. 

• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net i endreçat. 

• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades 

a les activitats anteriors (buits d’aparells elevadors). 

• La il·luminació del buit de l’ascensor s’instal·larà en tot el seu desenvolupament. El nivell 

d'il·luminació al tall serà de 200 lux. 

• La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” 

i reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 

• S’habilitarà un quadre elèctric portàtil per a ús exclusiu dels instal·ladors dels aparells elevadors, 

per tal d’evitar superposicions i interferències dels altres oficis al seu treball. 

• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició 

d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 

• És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització 

de clavilles mascle-femella. 

• Les eines a emprar pels instal·ladors estaran protegides per doble aïllament (categoria II). 

• Les eines dels instal·ladors, l’aïllament de les quals estigui deteriorat, seran retirades i substituïdes 

per d’altres en bon estat de forma immediata. 

• Quan no es treballi amb corrent, la instal·lació elèctrica de l’aparell elevador ha d’estar 

desconnectada. 

• És prohibida la instal·lació provisional de presa d’aigües al costat dels nuclis d’aparells elevadors, 

per evitar els escorriments amb interferència al treball dels instal·ladors i conseqüent potenciació 

de riscos. 
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• A la porta o a sobre del buit que doni accés, tant a la plataforma de treball com a la cabina de l’aparell 

elevador s’instal·larà un rètol de prevenció amb la següent llegenda “perill, és prohibida l’entrada a 

tota persona aliena a la instal·lació”. 

• Les baranes de seguretat només es retiraran del buit corresponent pel personal de muntatge de 

l’ascensor, que els tornarà a col·locar al buit quan hagi acabat el treball al corresponent tall. 

• Només serà retirada la protecció col·lectiva (barana de seguretat) quan s’hagin col·locat les portes amb 

els seus corresponents mecanismes de tancament i enclavaments 

• La instal·lació de les portes de pas de les plantes, s’executarà subjectats amb cinturó de seguretat a 

punts forts segurs, disposats per a aquesta tasca. 

• Les portes es col·locaran immediatament quan l’estrep estigui rebut i llest per fer-ho, procedint a tancar 

una balda de seguretat o a instal·lar un falcat que impedeixi la seva obertura fortuïta. 

• És prohibit durant el desenvolupament de tota l’obra de llençar runes pels forats destinats a la 

instal·lació dels aparells elevadors. 

• No es procedirà a realitzar el penjat del cable de l’aparell elevador portant de la plataforma de la bastida 

provisional de muntatge fins a haver-ne esgotat el temps necessari per l’enduriment de la subjecció de 

l’anella. 

• Abans d’iniciar els treballs es carregarà la plataforma de la bastida penjada amb el pes màxim que hagi 

de suportar, incrementat en un 40%. Aquesta “prova de càrrega” s’executarà a una alçada de 30 cm 

sobre el fons del buit de l’aparell elevador; acabada satisfactòriament, es començaran els treballs a 

sobre de la plataforma. 

• Abans de procedir a “estendre els ploms” per al replanteig de guies i cables de la cabina, es verificarà 

que tots els accessos al recinte estiguin tancats amb baranes de seguretat de 90 cm. d’alçada, 

formades per passamans, llistó intermedi i sòcol. 

• La plataforma de la bastida de treball mòbil ha d’estar rodejada perimètricament per barana de 

seguretat. 

• La plataforma de treball es mantindrà sempre lliure de retalls i material sobrer que s’anirà aplegant al 

costat de l’accés exterior de les plantes, tenint la precaució de què un cop acabada la jornada, 

s’evacuï el material sobrer per evitar la seva acumulació. 

• És prohibit de llençar qualsevol tipus de cargols i fragments des de la plataforma al buit de l’aparell 

elevador, per evitar el risc de cops a d’altres treballadors. 

• Les plataformes de la bastida penjada han d’estar dotades de protecció a la part superior, per evitar 

impactes deguts a la caiguda d’objectes. 

• Durant els treballs de muntatge a la cambra de màquines, es tindrà una cura especial perquè no caiguin 

eines o d’altres objectes al recinte de l’ascensor a través dels buits de la llosa. 

• El buit de la trapa es protegirà amb barana de seguretat, que no es retirarà fins que es fixi definitivament 

la trapa. Un cop col·locada, aquesta es mantindrà tancada, i s’obrirà només per operacions de 

muntatge o revisions a la cambra de màquines. 

• Iniciada la instal·lació de l’equip elevador no es permetrà l’accés a la cambra de màquines a 

personal aliè a la instal·lació, per a aquest fi, es col·locarà a l’entrada el senyal pertinent. 

• La biga per al penjat de càrregues de la sala de màquines portarà inscrita amb pintura de color 

blanc la següent llegenda “pes màxim de càrrega...”, per intentar evitar sobrecàrregues 

inadequades en operacions puntuals. 

• A cada operació d’elevació o descens de càrrega s’haurà de revisar l’estat de la balda de seguretat 

del ganxo. 

• És prohibit terminantment l’aplec de substàncies combustibles a sota d’un tall de soldadura. 

• L’aplec de guies, portes, motors elevadors i cabines s’ubicarà a un lloc previst de l’obra per evitar 

interferències als llocs de pas. 

• Els elements components dels aparells elevadors es descarregaran fleixats i pendents del ganxo de 

la grua torre o mòbil. Les càrregues es governaran mitjançant caps subjectats per dos operaris. 

• La instal·lació de l’aparell elevador no s’ha d’emprar com a mitjà de transport de material de l’obra. 

• En els treballs a sobre de les plataformes de la bastida penjada, el treballador anirà amb casc de 

seguretat, guants de cuir i lona, granota de treball, botes de seguretat i cinturó de seguretat 

convenientment subjectat a un ancoratge mòbil, el qual, alhora, estarà guiat per una corda o 

cable fiador, l’extrem superior del qual estarà subjectat a un punt fort. 

• Posat que el treballador empri l’esmoladora angular, haurà d’emprar casc de seguretat, guants de 

cuir i lona, ulleres antiimpactes, granota de treball, botes de seguretat i cinturó de seguretat si li 

calgués. 

• Posat que l’operari realitzi treballs de soldadura elèctrica haurà d’emprar casc de seguretat, guants 

de cuir, pantalla per a la soldadura amb vidre inactínic, granota de treball, mandil de cuir, 

maneguins de cuir, botes de seguretat, polaines de cuir i cinturó de seguretat si li calgués. 

• Posat que l’operari realitzi treballs amb el bufador, haurà d’emprar casc de seguretat, guants de 

cuir, ulleres o espiell de vidre fumat, granota de treball, mandil de cuir, maneguins de cuir, botes 

de seguretat, polaines de cuir i cinturó de seguretat si li calgués. 

• Feta la instal·lació completa de l’aparell elevador, es deixarà fora de servei per tall de corrent fins 

que sigui revisada i aprovada per la corresponent Delegació del Ministeri d’Indústria. 

 

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

• Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la 

barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. 

Els muntants (guarda cossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

- Extintor de pols química seca. 
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• Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 

- Senyal d’advertència de risc de caiguda a diferent nivell. 

- Senyal d’advertència de risc de matèries inflamables. 

- Senyal d’advertència de risc de càrregues suspeses. 

- Senyal d’advertència de risc elèctric. 

- Senyal de prohibida l’entrada a persones no autoritzades. 

- Senyal de protecció obligatòria del cap. 

- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

- Senyal de protecció obligatòria del cos. 

- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 

- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

 

 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

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

• Pels treballs de muntatge dels aparells elevadors: 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de cuir i lona. 

- Granota de treball. 

- Botes de seguretat. 

- Ulleres antiimpactes, posat que s’empri l’esmoladora. 

- Cinturó de seguretat, si els calgués. 

• Pels treballs de maçoneria (ajudes): 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de cuir i lona (tipus americà) i/o de neoprè. 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir de seguretat. 

• Pels treballs amb el bufador: 

- Cascos de seguretat. 

- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d’infrarojos. 

- Guants de cuir. 

- Maneguins de cuir. 

- Mandil de cuir. 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir amb polaines. 

- Cinturó de seguretat contra les caigudes. 

• Pels treballs de soldadura elèctrica: 

- Cascos de seguretat. 

- Pantalla amb vidre inactínic. 

- Guants de cuir. 

- Mandil de cuir. 

- Granota de treball. 

- Botes de cuir amb polaines. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RAD 1627/1997). 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts 
pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents 
Normes UNE. 
 
 
 
 MITJANS AUXILIARS I MAQUINÀRIA 
 
Tots els mitjans auxiliars utilitzats tindran les característiques establertes per les normes UNE 

adients, la resistència de treball serà d’escaient, disposaran de les proteccions o resguards efectius i 

es faran servir d’acord amb les instruccions del fabricant i de conformitat amb les disposicions que 

assenyalen les ordenances i reglaments en vigència. No poden realitzar-se cap mena de treball amb 

ells si no reuneixen les mesures de seguretat i condicions de recepció de qualitat del producte 

corresponents. 

Pel que fa a la maquinària a utilitzar, complirà amb la normativa vigent descrita en el Plec de 

Condicions, i comptarà per tant a l’arribada a l’obra, amb tots els dispositius de seguretat i elements 

de protecció que en ell s’assenyalen. Per la seva utilització i manteniment se seguiran les normes 

estipulades pel fabricant a la documentació corresponent, i en cap cas l’empresari propietari permetrà 

que una màquina treballi sense es dispositius i elements abans indicats, en perfecte estat 

d’operativitat funcional. 
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Oxitallada 

• El subministrament i transport intern en l’obra de les ampolles de gas liquats es farà tenint present les 

següents condicions : 

- Hauran d’estar protegides, les vàlvules de tall, ambla corresponent caperutxa protectora. 

- No es mesclaran les bombones de gasos diferents. 

- Les bombones s’hauran de transportar en batees engabiades en posició vertical i lligades. 

• S’ha de prohibir que les bombones de gasos liquats romanguin exposades al sol de manera 

perllongada. 

• S’han d’emprar les bombones de gasos liquats en posició vertical. 

• S’ha de prohibir l’abandonament de les bombones després de la seva utilització. 

• Les bombones de gasos s’aplegaran a llocs d’emmagatzematge tot destriant 

les buides de les que estiguin plenes. 

• El magatzem de gasos liquats s’ubicarà a l’exterior de l’obra, amb una ventilació constant i directa. 

• Es senyalitzaran les entrades al magatzem amb el senyal de perill d’explosió i no fumeu. 

• Es controlarà que el bufador romangui completament apagat un cop finalitzada la tasca. 

• S’haurà de comprovar que estiguin instal·lades les vàlvules antiretorn de la flama. 

• S’ha de vetllar perquè no hagi cap fuita de gas a les mànegues d’alimentació. 

• Tots els operaris de l’oxitallada hauran de conèixer la següent normativa: 

- S’ha d’utilitzar a cada moment els carros porta bombones per a realitzar el treball amb major seguretat 

i comoditat. 

- S’ha d’evitar que es colpegin les ampolles o que puguin caure des d’una alçada per eliminar la 

possibilitat d’accidents. 

- L’operari haurà d’emprar casc de polietilè (pels desplaçaments per l’obra), elm de soldador (casc + 

careta de protecció) o pantalla de protecció de sustentació manual, guants de cuir, maneguins de 

cuir, polaines de cuir, davantal de cuir i botes de seguretat. 

- No s’han d’inclinarles bombones de acetilèfins a esgotar-les. 

- No s’han d’utilitzar les bombones d’oxigen tombades. 

- Abans d’encendre l’encenedor, s’ha de comprovar que estiguin ben fetes les connexions de les 

mànegues i que aquestes es trobin en perfecte estat . 

- Abans d’encendre l’encenedor, s’haurà de comprovar que estiguin instal·lades les vàlvules antiretorn, 

per evitar així possibles retrocessos de la flama. 

- Per comprovar que a les mànegues no hi ha cap fuita ,s’han de submergir, aquestes, sota pressió a 

un recipient amb aigua. 

- No s’ha d’abandonar el carro porta bombones en cap absència perllongada, s’ha de tancar sempre el 

pas del gas i portar el carro a un lloc segur. 

- S’ha d’obrir sempre el pas de gas amb la clau apropiada. 

- S’han d’ evitar focs a l’entorn de les bombones de gasos liquats. 

- Nos’ha de dipositar l’encenedor a terra. 

- S’assegurarà que la trajectòria de la mànega sigui el més curta possible. 

- Les mànegues d’ambdós gasos han de romandre unides entre si, mitjançant cinta adhesiva. 

- S’han d’utilitzar mànegues de colors diferents per a cada gas (oxigen color blau, acetilè color 

vermell) 

- No s’ha d’utilitzar l’acetilè per soldar o tallar materials que continguin coure ; encara que ho 

tinguin en poca quantitat, donat que per petita que aquesta sigui serà suficient perquè es 

produeixi una reacció química i doni lloc a un compost explosiu. 

- Posat que s’utilitzi l’encenedor per desprendre pintures, l’operari haurà d’emprar mascareta 

protectora amb filtres químics específics pels productes que vagi a cremar. 

- Posat que es soldi o es tallin elements pintats s’haurà de fer a l’aire lliure o en un local ben 

ventilat. 

- Un cop utilitzades les mànegues s’hauran de recollir al carretó, així es realitzarà el treball d’una 

forma més còmoda, ordenada i alhora més segura. 

- Es prohibit de fumar alhora que hom es troba soldant, tallant, omanipulant encenedors o 

bombones. Tampoc es pot fumar al magatzem de les bombones. 

 

Escales de mà. 

• A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han d’anarengalzats. 

• Posat que es pintés les escales de fusta, s’haurà de fer mitjançant vernís transparent. 

• No han de superar alçades superiors a 5 metres. 

• Per a alçades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforçats en el seu centre. 

• Per a alçades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials. 

• Han de disposar de dispositius antilliscants a la base o ganxos de subjecció a la seva part superior . 

• L’escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’1 metre el punt de desembarcada. 

• L’ascens o el descens per l’escala s’ha de realitzar de front a aquesta. 

 

Grup compressor i martell pneumàtic 

• El grup compressor s’instal·larà a l’obra a la zona assignada per a la direcció de l’obra. 

• L’arrossegament directe per a la ubicació del compressor, pels operaris, es realitzarà a una 

distància mai inferior als dos metres de talls i talús, en prevenció de riscos i de esllavissades. 

• El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de manera que quedi 

garantida la seva estabilitat. I el transport dintre de la caixa de camió es realitzarà completament 

immobilitzant la càrrega, calçant-la ,per evitar moviments. 
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• El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, així com també ho estarà el martell pneumàtic. En cas 

que això, no sigui possible l’operari haurà d’utilitzar un equip de protecció individual (auriculars o 

tampons). 

• Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal·lades i en posició de tancat en 

prevenció de possibles atrapaments o per evitar l’emissió de soroll. En el cas de l’exposició del 

compressor a elevades temperatures ambientals, s’haurà de col·locar sota un ombràcul. 

• S’instal·laran senyals de seguretat que indiquin : el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels 

resguards de seguretat de la màquina a cada moment, ús de mascaretes i ulleres. 

• Els compressors a utilitzar en l’obra, s’ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 metres dels 

martells (o vibradors). 

• Les mànegues a utilitzar en l’obra hauran d’estar en perfectes condicions, així com també els 

mecanismes de connexió hauran de tenir la seva corresponent estanquitat. 

• És prohibit d’emprar la mànega de pressió per netejar la roba de treball. 

• Abans d’accionar el martell pneumàtic s’ha d’assegurar que estigui lligat el punter. 

• S’ha de substituir el punter en el posat que s’observi deterioració o desgast del mateix. 

• No es pot abandonar mai, sota cap circumstància, el martell mentre estigui connectat al circuit de 

pressió. 

• No es pot deixar, sota cap concepte, el martell pneumàtic clavat al terra. 

• L’operari que manipuli el martell pneumàtic haurà d’emprar casc de seguretat, davantal, granota de 

treball, botes de seguretat, guants de cuir i si s’escau, ulleres antimpacte, mascareta antipols i 

protectors auditius. 

 

Camions i traginadores de trabuc “dúmpers” de gran tonatge 

• S’ha de vetllar perquè els camions hagin superat la ITV reglamentària. 

• Els conductors de camions i traginadores de trabuc “dúmpers” hauran d’estar en possessió del 

corresponent permís de conducció per al vehicle que condueixen. 

• Quan s’hagi finalitzat l’operació de càrrega de terres en el camió o traginadora de trabuc “dúmper”, i 

abans d’iniciar-se el transport, s’haurà de cobrir aquests amb una lona. 

• En bascular en abocadors i en proximitats de rases o si s’ha de parar en rampes d’accés, s’hauran 

d’utilitzar topalls o tascons que impedeixin fer el recorregut marxa enrere a més a més de tenir 

accionat el fre d’estacionament. 

• En tot moment s’ha de respectar la senyalització de l’obra, el codi de circulació i les ordres dels 

senyalitzadores autoritzats. Sempre s’haurà de donar preferència de pas a les unitats carregades. 

• S’ha de triar el dúmper o camió més adequat segons la càrrega per transportar. 

• S’ha de parar esment especial al tipus, utilització i manteniment dels pneumàtics. 

• S’ha de respectar, en tot moment, les indicacions del conductor de la màquina de càrrega. 

• Abans d’aixecar la caixa basculadora, s’ha d’assegurar l’absència d’obstacles aeris i de què la 

plataforma estigui plana i sensiblement horitzontal. 

• Totes aquestes màquines hauran de tenir clàxon i llum de marxa enrere efectuant les maniobres 

sense cap brusquedat tot i anunciant-les prèviament. 

• En tots els treballs el conductor haurà d’estar qualificat i haurà d’emprar casc de seguretat quan 

surti de la cabina. 

• Durant els treballs de càrrega i descàrrega no pot romandre cap persona a prop de la maquinària, 

evitant la permanència d’operaris sobre el basculador. 

• Durant les operacions de càrrega i descàrrega de la caixa basculadora : 

- el conductor s’haurà de quedar a la cabina, sempre que aquesta disposi d’una visera protectora. 

- s’ha d’assegurar que la caixa basculadora pugi dreta durant la descàrrega i la càrrega estarà 

equilibrada quan es carregui. 

- s’han de respectar les instruccions del guia en la descàrrega. 

- sempre que la maquinària es trobi a la cresta de un talús es respectarà la distància de seguretat. 

- si el bolquet és articulat,aquest s’ha de mantenir en línia. 

- si la caixa basculadora té portes posteriors, s’han de respectar les consignes pròpies en cada 

tipus d’obertura, tancament i bloqueig de les portes.  

• Després de la descàrrega de la caixa basculadora : 

- no s’ha de posar en marxa la màquina fins que s’hagi assegurat que la caixa basculadora està 

totalment abaixada. 

 

Traginadora de trabuc “dumper” de petita cilindrada 

• Quan es deixi estacionat el vehicle s’haurà de parar el motor, emprar el fre de mà i, si es troben en 

un pendent, s’hauran de calçar les rodes. 

• A la descàrrega de la traginadora de trabuc ”dumper” a prop de terraplens, rases, talús, pous, 

s’haurà de col·locar un tauló que impedeixi l’avenç de la traginadora de trabuc “dumper” més 

enllà d’una distància prudencial a la vorera del desnivell. 

• A la càrrega del material a la caixa s’haurà de tenir present la capacitat màxima de la mateixa i és 

prohibit el transport d’objectes que surtin de la vorera de la caixa. 

• Dintre de la traginadora de trabuc “dumper” només pot anar el conductor, iés prohibit el seu ús com 

a transport pel personal. 

• La càrrega situada al bolquet mai podrà dificultar la visió del conductor. 

 

Retroexcavadora 

• S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltantde les màquines. 
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• És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició que s’haurà de 

senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 

• En marxa enrere, el conductor haurà d’accionar el clàxon i les llums blanques. 

• Abans d’iniciar els treballs d’excavació mitjançant retroexcavadora s’haurà: 

- Revisar els frens, d’ajustar els miralls retrovisors, comprovar la visibilitat 

- Comprovar el clàxon de marxa enrere.  

• En finalitzar la jornada, s’haurà de deixar la màquina a la zona d’estacionament prefixada,  

• baixar el catúfol i recolzar-lo a terra. 

• Abans de sortir del lloc de conducció s’ha de tenir present : 

- Posar el fre d’estacionament. 

- Posar en punt mort els diferents comandaments. 

- Si l’estacionament és perllongat (més d’una jornada), es desconnectarà la bateria. 

- Treure la clau de contacte. 

- Tancar la cabina i tots els punts d’accés a la màquina. 

• S’ha de tenir la precaució de no deixar mai en el cas d’estacionament, ni en cas de curts períodes, el 

motor en marxa ni la cullera aixecada. 

 

Planta de formigó 

• La planta de formigó s’ha d’instal·lar molt a prop de l’accés a l’obra, per poder evitar, així, el trànsit de 

camions cap a l’interior de l’obra. 

• Abans de la instal·lació de la planta de formigó cal preparar el terreny, donant-li un cert vessament. 

• En la planta de formigó es procurarà que totes les escales i plataformes d’accés tinguin les 

corresponents baranes de seguretat. 

• L’accés a la part superior, als sitges, per a la revisió de les vàlvules, haurà d’estar  

• Es garantitzarà, mitjançant punts de llum exterior, la il·luminació de la planta. 

• Si el subministrament de formigó fresc al tall es fa mitjançant camions formigonera s’haurà de 

senyalitzar els camins de accés i és prohibit la neteja de la cisterna a l’interior de l’obra. 

• Si el subministrament del formigó fresc es fa mitjançant bombeig s’haurà d’ancorar els conductes per 

evitar moviments que pugin deteriorar les conduccions, així s’haurà de netejar els conductes un cop 

acabat el procés de formigonat de cada jornada. 

• El subministrament elèctric es realitzarà mitjançant un quadre de zona, on hi figurarà obligatòriament, els 

interruptors diferencials i magnetotèrmic per garantir la protecció contra contactes. 

 

Bombeig de formigó 

• L’equip encarregat de la manipulació de la bomba de formigó haurà d’estar especialitzat en aquest 

tipus de treball. 

• La canonada de la bomba de formigó s’haurà de recolzar sobre cavallets, esbiaixant-ne les parts 

susceptibles de moviment.  

• La mànega terminal d’abocada romandrà governada per un mínim de dos operaris alhora, evitant, 

així les caigudes per possibles moviments incontrolats de la mateixa. 

• Abans d’iniciar el formigonat d’una determinada superfície, s’haurà d’establir un camí de taulons 

segur, sobre el qual es recolzin els operaris que realitzen l’abocada dirigint la mànega des de 

castellet de formigó (torreta de formigonat). 

• La manipulació, el muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, serà dirigit 

per un operari especialitzat, evitant així, accidents per tampons o sobretensions interns. 

• Abans d’iniciar el bombament de formigó s’haurà de preparar el conducte (ficar greix a la canonada) 

enviant masses de morter de dosificació, per evitar obturació del conducte. 

• És prohibit d’introduir o accionar la pilota de neteja, si no s’ha instal·lat abans els dispositius de 

recollida a la sortida de la mànega després del recorregut total del circuit. 

• En cas de detenció de la bola s’haurà de paralitzar la màquina, reduint la pressió a zero i 

desmuntant tot seguit la canonada. 

• Els operaris lligaran la mànega terminal abans d’iniciar el pas de la pilota de neteja a elements 

sòlids, allunyant-se del lloc abans de què comenci el procés. 

• S‘ha de revisar de manera periòdica els circuits d’oli de la bomba de formigó i s’haurà de tenir 

present que qualsevol altra reparació de la màquina es realitzarà amb els circuits elèctrics apagats. 

• Posat que s’apliqués el bombeig de formigó mitjançant el camió amb braç desplaçable.  

• Caldrà estendre les potes estabilitzadores del camió abans de maniobrar per evitar la bolcada. 

 

Serra circular 

• S’haurà de disposar d’un gabinet divisor separat- tres mil·límetres del disc de la serra. 

• S’ha d’instal·lar un caperutxó a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat per realitzar el 

tall. 

• S’ha de tancar completament el disc de la serra que es troba per sota de la taula del tall, mitjançant 

un resguard, es deixarà només una sortida per les llimadures. 

• S’ha de situar un interruptor de parada i marxa, a la mateixa serra circular.  

• Es vetllarà en tot moment que les dents de la serra circular es trobin convenientment entrescades. 

• En el cas que s’observi que les dents de la serra circular s’hagin esmussats en aquests moment no 

presentin la forma de entrescat corresponent s’haurà de canviar el disc, s’ha de rebutjar-lo, el disc. 
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• S’haurà de complir a cada moment el RD 1435/1992, del 27 de novembre, pel qual es dictaminen les 

disposicions d’aplicació en seguretat i condicions de salut sobre maquinària.  

 

Grua mòbil 

- Caldrà tenir present : 

• Abans de realitzar qualsevol maniobra es col·locaran les potes estabilitzadores.* 

• No es treballarà amb el cable inclinat . 

- S’haurà de complir en tot moment el RD 2370/1996, del 18 de novembre, pel qual s' aproven l' 

Instrucciótècnica complementària MIE-AEM 4 del Reglament d'Aparells d'Elevació i la Manutenció 

referent a grues mòbils autopropulsades. 

 

Armadures 

• S’ha d’establir una zona d’aplec d’armadures ja treballades. 

• L’eslingat de les armadures per a l’elevació i el transport es realitzarà amb eslingues que garantissin 

l’estabilitat de la peça en la seva manipulació. 

• S’han d’acotar i senyalitzar els camins de transport de les armadures fins al tall d’obra. 

• En el cas de la fabricació d’armadures en la mateixa obra, s’haurà de preveure una zona d’ubicació 

propera als accessos de l’obra. 

• L’organització del taller ferralla es realitzarà tenint en compte que la manipulació dels ferros s’haurà de 

fer seguint la màxima directriu, és a dir, es col·locarà primerament el magatzem de ferros no treballats, a 

continuació la cisalla, la plegadora i finalment el taller de muntatge de cèrcolsi graelles. 

• En acabar la jornada es realitzarà una neteja de retalls de ferro, deixant el tall d’obra net i endreçat. 

• Qualsevol màquina elèctrica, del taller ferralla, portarà la seva presa de terra. 

• Tota la instal·lació elèctrica del taller es trobarà centralitzada en un quadre de zona on es trobaran els 

corresponents diferencials i magnetotèrmics. 

• Quan s’utilitzi la soldadura elèctrica es procurarà que la massa estigui a prop del lloc on s’estigui 

realitzant la soldadura. 

• El grup convertidor de l’equip de l’instal·lació de la soldadura haurà d’estar convenientment aïllat de les 

seves parts actives. 

• En cas que s’utilitzés el bufador per als talls de metalls, s’haurà de tenir present la normativa 

d’oxitallada.  

 

Grues i aparells elevadors 

- En el cas de l’elevació i transport dels ferros corrugats, mitjançant grua, s’haurà de vetllar per à que 

es faci un correcte eslingat. 

- L’eslinga ha de tenir un coeficient de seguretat, com a mínim, de 4. 

- S’haurà d’eslingar la càrrega amb una eslinga, com a mínim, de dos braços. 

- Mai s’ha de forçar, les eslingues per sobre de la seva capacitat d’elevació i si es detectés 

deformacions o trencaments de qualsevol dels seus fils cal desfer-se d’aquesta. 

- Els ganxos de l’eslinga hauran de disposar de la seva corresponent balda de seguretat. 

- En el cas de les eslingues metàl·liques, s’haurà de considerar la correcta situació i dimensió dels 

seus corresponents dispositius. 

- El ganxo de la grua haurà de disposar de la seva corresponent balda de seguretat. 

- La càrrega sospesa s’haurà de guiar amb sirgues per evitar moviments perillosos. 

- Alhora s’ha de tenir present respecte als aparells elevadors, que compleixin tot el que queda 

contemplat a la nostra legislació vigent : 

• RD 2291/1985 del 8 de novembre, per el qual s’aprova el Reglament d’Aparells d’elevació i la 

seva Manutenció. 

• Ordre del 28 de juny de 1988 per la qual s’aprova l’Instrucció Tècnica complementària MIE-AEM2 

del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció en referència a grues desmuntables per a l’obra. 

• RD 2370/1996, del 18 de novembre, per el qual s’aprova l’Instrucció tècnica complementària MIE-

AEM 4 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció en referència a grues mòbils 

autopropulsades emprades. 

 

Passarel·les 

• L’amplada de la passarel·la no ha de ser mai inferior a 60 cm. 

• Quan l’alçada d’ubicació de la passarel·la estigui a 2 o més metres d’alçada, s’haurà de disposar de 

barana de seguretat (passamans, llistó intermedi i entornpeu). 

• El terra de recolzament de la passarel·la ha de tenir la resistència adequada i mai serà relliscós. 

• Les passarel·les es mantindran sempre lliures d’obstacles. 

• Les passarel·les hauran de disposar d’un pis perfectament lligat. 

• S’ha de disposar d’accessos fàcils i segurs. 

• S’han d’instal·lar de forma que es pugui evitar la caiguda per basculament o lliscada. 
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Soldadura elèctrica 

• Els soldadors hauran d’emprar a cada moment casc de seguretat, pantalla de soldador, guants de cuir, 

granota de treball, maniguets de cuir, davantal de cuir, polaines de cuir i botes de seguretat de cuir, 

als casos que sigui necessari també hauran d’emprar el cinturó de seguretat anticaiguda. 

• La pantalla de soldadura haurà de disposar del vidre inactínic adequat a la intensitat de treball de 

l’elèctrode. 

• No es pot picar el cordó de la soldadura sense protecció ocular, els resquills de cascareta despreses 

poden produir greus lesions als ulls. 

• No es pot mirar directament a l’arc voltaic sense la corresponent protecció ocular. 

• No es poden tocar les peces acabades de soldar donat que poden estar a temperatura elevada. 

• S’ha de soldar en un lloc ben ventilat, evitant així, intoxicacions i asfixies. 

• Abans de començar la soldadura s’ha de comprovar que no hi hagi cap persona a la vertical del seu 

treball. 

• S’ha d’emprar la guindola de soldador adaptada, amb barana de seguretat a tot el seu perímetre, i pis 

format per taulons llisos de 2,5 cm de gruix que formin una plataforma de treball de com a mínim 

60x60 

• No s’ha de deixar la pinça damunt del sobre ni sobre el perfil a soldar, s’haurà de dipositar sobre un 

porta pinces. 

• S’ha d’instal·lar el cablejat del grup de manera que s’evitin ensopegades i caigudes. 

• No es pot utilitzar el grup sense que porti instal·lat el protector de clemes. 

• S’haurà de comprovar que el grup estigui connectat correctament a terra abans de començar els 

treballs. 

• Posat que hi hagi pauses perllongades s’haurà de desconnectar el grup de soldadura. 

• S’ha de comprovar que les connexions de les mànegues siguin totalment estancs a la intempèrie. 

• Abans de començar els treballs caldrà comprovar que es trobin ben instal·lades les pinces 

portaelectrodes i els borns de connexió. 

• Posat que hi hagi inclemència del temps s’han de suspendre els treballs de soldadura. 

• S’ ha de col·locar al lloc de la soldadura un extintor contra incendis. 

 

Esmoladores angulars 

• S’ha d’informar al treballador dels riscos que té aquesta màquina i la forma de prevenir-los. 

• S’ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en perfectes condicions, emmagatzemant-lo en llocs 

secs lliures de cops i atenent a les indicacions del fabricant. 

• Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina. 

• No es pot sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola. 

• S’haurà d’utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i les característiques de la màquina. 

• No s’haurà de sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació de una pressió 

excessiva. Els resultats poden ser nefastos: trencament del disc, sobreescalfament, pèrdua de 

velocitat i de rendiment, rebuig de la peça o reacció de la màquina, pèrdua d’equilibri, etc. 

• Posat que es treballi sobre peces de petita mida o en equilibri inestable, s’haurà d’assegurar la 

peça, de manera que no sofreixi moviments imprevistos durant l’operació. 

• S’ha de parar la màquina totalment abans de posar-la, en prevenció dels possibles desperfectes al 

disc o moviments incontrolats de la mateixa. La situació ideal és disposar de suports especials 

propers al lloc de treball. 

• En desenvolupar treballs amb risc de caiguda des d’alçada,cal assegurar sempre la postura de 

treball, ja que, en cas que es perdés l’equilibri per reacció incontrolada de la màquina, els efectes 

es poden arribar a multiplicar. 

• No s’ha d’utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per sobre del nivell de les 

espatlles, ja que, en cas que es perdés el control, les lesions poden afectar a la cara, pit o 

extremitats superiors. 

• En funció del treball a realitzar, s’haurà d’utilitzar una empunyadura adaptables laterals o de pont. 

• En casos d’utilització de plats de lijar, s’haurà d’instal·lar en la empunyadura lateral la protecció 

corresponent per a la mà. 

• Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, que permeten, a més 

de fixar convenientment la peça, graduar la profunditat o inclinació del tall. 

• S’hi troben també guies acoblables a la màquina que permeten, de manera portàtil, executar 

treballs d’aquest tipus, obtenint resultats precisos i evitant perillosos esforços laterals del disc; en 

molts d’aquests casos serà necessari ajudar-se amb un regle que ens defineixi netament la 

trajectòria. 

• Si s’executen treballs repetitius i en sec, esdevé convenient utilitzar un protector amb una connexió 

per a la captació de la pols. Aquesta solució no podrà ser factible si els treballs impliquen continus 

i importants desplaçaments o el medi de treball és complex. 

• En llocs de treball contigus, es convenient disposar de pantalles absorbents com a protecció abans 

de la projecció de partícules i com a aïllants de les tasques en relació al soroll. 

• L’operari que realitzi aquest treball haurà d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 

americà), granota de treball, botes de seguretat de cuir, mascareta antipols si n’hi ha, un sistema 

eficaç d’aspiració de la pols, ulleres antiimpactes i protector auditiu si el nivell del soroll així ho 

requereix . 
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Grueta o Cabrestant mecànic “Maquinillo” 

• En la col·locació de la Grueta “maquinillo” a la coberta caldrà garantir la seva estabilitat, per aquest 

motiu, en la realització del forjat es col·locaran uns ferros d’espera per amarrar les potes 

estabilitzades de la Grueta“maquinillo”. 

• L’alimentació elèctrica del “maquinillo” es realitza a través del quadre de zona, que ha de tenirla seva 

protecció diferencial i magnetotèrmica. 

• El “maquinillo” que cal instal·lar a l’obra haurà d’anar dotat de dispositiu limitador de recorregut de la 

càrrega en marxa ascendent, comprovant-ne la seva efectivitat després del muntatge. 

• El “maquinillo” a instal·lar a l’obra haurà d’estar dotat de ganxo amb balda de seguretat. 

• El “maquinillo” a instal·lar a l’obra haurà d’estar dotat de carcassa protectora de la maquinària amb tanca 

efectiva per a l’accés a les parts mòbils internes. 

• S’ha de col·locar a una zona ben visible, sobre de la carcassa, la placa de característiques de la 

Gruetatotres saltant la càrrega màxima que es pot elevar. 

• S’ha de comprovar, abans d’iniciar els treballs, que el ganxo d’elevació arribi a la cota de la rasant de 

subministrament de material i en aquesta posició encara hi quedin tres espires, com a mínim, 

enrotllades en el cabrestant. 

• S’ha de garantir el correcte ancoratge de l’extrem del cable al cabrestant perquè quedi subjecte en cas 

de falsa maniobra.  

• S’ha de considerar que la secció del cable d’elevació sigui d’unes condicions que suporti la càrrega de 

trencament : càrrega d’elevació x coeficient de seguretat (4). 

• L’altre extrem del cable anirà subjecte a la bola del ganxo, es realitzarà de manera que el llaç estigui 

format pels corresponents sistemes de subjecció que calguin i es trobin convenientment instal·lats, 

que garanteixin la subjecció del cable a la bola del ganxo. 

• L’operari haurà d’emprar casc de seguretat, granota de treball, guants de cuir i lona (tipus americà), 

botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat que en tot moment es trobarà subjecte, 

convenientment, a un ancoratge independent del “maquinillo”. 

• La zona on es subministri el material per ésser hissat serà senyalitzada amb la placa d’advertència de 

càrrega suspesa.  

• En l’operació de manteniment de “maquinillo”, s’haurà de desconnectar aquest de l’alimentació elèctrica. 

 

Carretó elevador 

• Abans d’iniciar la jornada el conductor ha de realitzar una inspecció del carretó. 

• Posat que es detectés qualsevol deficiència s’haurà de comunicar al servei de manteniment i deixar el 

carretó fora de servei. 

• Abans del transport de la càrrega s’ha de revisar que la càrrega estigui convenientment paletitzada, 

fleixada i ubicada correctament. 

• Al procés de conducció del carretó s’hauran de considerar els següents punts : 

- No s’ha de permetre que pugi cap persona al carretó. 

- s’ha de mirar en la direcció d’avançament i mantenir la vista en el camí que s’ha de recórrer. 

- s’ha de disminuir la velocitat a encreuaments i llocs amb poca visibilitat. 

- s’ha de cerciorar amb l’encarregat de l’obra dels camins aptes pel trànsit del carretó. 

- s’ha de transportar únicament càrregues preparades correctament (càrregues paletitzades). 

- No s’han de transportar càrregues que superin la capacitat nominal. 

- No es pot circular per sobre dels 20 Km/h en espais exteriors i 10 Km/h en interiors. 

- s’ha de circular pels camins dissenyats amb aquesta finalitat, mantenint una distància prudencial 

amb altres vehicles que el precedeixin tot evitant avançaments. 

- s’han d’evitar parades i arrencades brusques i viratges ràpids. 

- s’ha d’assegurar de no topar amb sostres, conductes, etc. a causa de les dimensions del carretó 

amb la càrrega que es transporta. 

- quan es circuli en buit, s’ha de situar la forquilla baixada. 

- sempre s’ha de traslladar la càrrega horitzontalment amb la forquilla situada a 15 cm de terra. 

- En moviment,s’ha d’emprar el llum llampegant i en cas de marxa enrere el senyal sonor 

intermitent. 

• En cas de transport fora de l’obra, el carretó ha d’estar convenientment matriculat i amb les 

assegurances reglamentàries. 

• Quan el conductor abandoni el seu carretó s’ha d’assegurar que les palanques estiguin en punt 

mort, el motor estigui parat, els frens posats i la clau de contacte treta. Si el carretó es troba en un 

pendent, es calçaran les rodes; tanmateix la forquilla s’ha de deixar en la posició més baixa. 

• Esdevé obligatòria la instal·lació al carretó d’un pòrtic antiimpactes i antibolcades. 

• La part superior del carretó ha de disposar d’un sostre protector contra impactes i contra les 

inclemències del temps.  

 

Toro,“Transpalet“ manual : carretó manual 

• Abans d’aixecar una càrrega s’hauran de realitzar les següents comprovacions : 

- Comprovar que el pes de la càrrega que s’ha d’aixecar és l’adient per a la capacitat de càrrega 

del toro. 

- Assegurar-se de què el palet o plataforma és l’adient per a la càrrega que ha de suportar i que 

aquesta estigui en bon estat. 

- Assegurar-se de què les càrregues estiguin perfectament fleixades i equilibrades. 

- Comprovar que la longitud del palet o plataforma és major que la longitud de les forquilles. 

- Introduir les forquilles per la part més estreta del palet fins al fons per sota de les càrregues, tot 

assegurant-se de que les dues forquilles estan convenientment tancades sota el palet. 
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• Al procés de la conducció i circulació del toro s’haurà de considerar els següents punts : 

- Conduir el toro tirant de l’empunyadura, havent situat el governall la palanca de comandament en 

posició neutra. 

- Mirar en la direcció de la marxa i conservar sempre una bona visibilitat del recorregut. 

- Si s’ha de retrocedir inevitablement, s’ha de comprovar que nohi hagi cap obstacle al seu camí que 

pugui provocar qualsevol incident. 

- Supervisar la càrrega, sobretot als girs i particularment si aquesta és molt voluminosa, controlant la 

seva estabilitat. 

- No utilitzar el toro en superfícies humides, lliscants o desiguals. 

- No manipular el toro amb les mans o el calçat humits o amb greix. 

- S’han de respectar els itineraris preestablerts. 

- Posat que s’hagi de baixar un petit pendent, només es farà si es disposa de frens situant-se l’operari 

al darrera de la càrrega, la pendent màxima recomanada serà del 5%. 

• Quan s’hagi de realitzar treballs de càrrega i descàrrega sobre una plataforma o sobre el 

muntacàrregues s’hauran de prendre les següents precaucions : 

- S’ha de comprovar que la capacitat de la plataforma o muntacàrregues pugui suportar el pes del 

palet i del toro. 

- S’ha de maniobrar el palet de manera que l’operari mai trepitgi la plataforma. 

• No s’haurà de parar el toro, s’hauran de prendre les precaucions necessàries perquè no es dificulti la 

circulació. 

• En finalitzar la jornada laboral o la utilització del toro, s’haurà de deixar el mateix a un lloc previst 

d’estacionament i amb el fre posat. 

• Abans d’efectuar la maniobra de descens de la càrrega s’ha de posar atenció al voltant per tal que no hi 

hagi res que pugui fer malbé o desestabilitzar la càrrega en ser aquesta dipositada al terra. 

• També s’ha de comprovar que no hi hagi ningú a les proximitats que pugui quedar atrapat pel palet a les 

operacions de descens de la mateixa. 

• Si l’operari en la manipulació del toro observés qualsevol anomalia ho haurà de comunicar al servei de 

manteniment i deixar-lo fora de servei. 
 

Formigoneres pasteres 

• Es disposaran en llocs assenyalats amb aquesta finalitat, parant esment en ubicar-les a una distància 

superior als 3 metres de la vorera de qualsevol excavació per evitar així el risc de caiguda a diferents 

nivells.Si es col·loca dintre de l’àrea d’influència de girde la grua torre es disposarà d’ un cobert per 

protegir la caiguda d’objectes. 

• Abans de la instal·lació de la formigonera pastera es procurarà preparar el terreny donant-li un cert 

vessament. 

• La zona d’ubicació anirà senyalitzada mitjançant cordes amb banderetes, un senyal de perill i un 

rètol ambla llegenda“ ÉS PROHIBIT D’UTILITZAR LA MÀQUINA A LES PERSONES NO 

AUTORITZADES”. 

• Hi haurà un camí d’accés fix a la formigonera pastera per a la traginadora de trabuc o “dumper”, 

separat del camí dels carretons manuals, en prevenció dels riscos de cops o atropellaments. 

• S’establirà un empostissat d’un mínim de dos metres de llargària per a superfície d’estada de 

l’operador de la formigonera pastera, en prevenció dels riscos de caiguda al mateix nivell per 

lliscament. 

• Les formigoneres pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegits els òrgans de 

transmissió (corretges, corones, engranatges, etc.) per evitar el risc d’atrapament. 

• Haurà de tenir fre de basculament al bombo per evitar els sobreesforços i els riscos per moviments 

descontrolats. 

• L’alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria mitjançant el quadre de zona. 

• La carcassa i la resta de parts metàl·liques de la formigonera pastera hauran d’estar connectades 

aterra. 

• La botonera de la cabina haurà de ser estanca i tenir accés directe. 

• El quadre de zona haurà de disposar de protecció diferencial i magnetotèrmica. 

• Les operacions de conservació i neteja es realitzaran prèvia desconnexió de la xarxa elèctrica. 

• Posat que la formigonera pastera es canviï, a través de la balda de la grua s’haurà de realitzar 

mitjançant la utilització d’un balancí que la sospesi per quatre punts. 

• Si el subministrament del morter es realitza mitjançant el bombeig s’hauran d’ancorar els conductes 

per evitar moviments que puguin malmetre les conduccions, així compernetejar els conductes una 

cop finalitzat el procés de bombeig, de cada jornada. 

 

Bombament del morter 

• L’equip encarregat de la manipulació de la bomba del morter haurà d’estar especialitzat en aquest 

tipus de treball. 

• La canonada de la bomba del morter, s’haurà de recolzar sobre cavallets, travant amb un 

tornapunta, baixant-se les parts que siguin susceptibles de moviment. 

• La manipulació, muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba del morter, estarà dirigit per 

un operari especialitzat, per evitar accidents per obturaments o sobretensions internes. 

• Abans de l’inici del bombament del morter s’haurà de preparar el conducte (greixar canonades) tot 

enviant masses de morter de dosificació, per evitar l’obturació del conducte. 

• És prohibit d’introduir o accionar la pilota de neteja sense instal·lar abans els mecanismes de 

recollida a la sortida de la mànega després del recorregut total del circuit. 
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• En cas que es detingués la bola es paralitzarà la màquina, es reduirà la pressió a zero i desmuntarà a 

continuació la canonada. 

• Els operaris lligaran la mànega terminal abans de començar el pas de la pilota de neteja, a elements 

sòlids, allunyant-se del lloc abans d’iniciar-se el procés. 

• Es revisaran de manera periòdica els circuits d’oli de la bomba del morter i qualsevol altra reparació de 

la màquina es realitzarà amb els circuits elèctrics apagats. 

 

Bastides amb elements prefabricats sistema modular. 

Muntatge: 

• Les bastides hauran de ser muntades sota la supervisió d’una persona competent, si és possible un 

aparellador o arquitecte tècnic. 

• Les bastides s’hauran de muntar sempre sobre una fundació preparada adequadament.  

• Posat que la bastida s’hagi de recolzar sobre el terreny; aquest serà pla i compacte, i si aquest no ho 

fos, es recolzarà la bastida sobre taula o jaç de taulons i es trobarà clavetejat en la base de 

recolzament de la bastida, és prohibit de recolzar-se sobre materials fràgils com ara maons, revoltons, 

etc. 

• Si la bastida s’ha de recolzar sobre marquesines, balcons, voladissos, patis interiors, teulades, etc. 

s’haurà de consultar al Director Tècnic de l’Obra amb la finalitat que aquest verifiqui la necessitat de 

reforçar o no aquestes zones de recolzament. 

• Les estructures metàl·liques en general requereixen càlculs exactes i precises regles de muntatge. 

Aquest aspecte també s’haurà de tenir present en el cas de les bastides tubulars. 

• En conseqüència, s’haurà de disposar en l’obra dels plànols de muntatge dels diferents elements mentre 

es munta la bastida amb indicació dels amarratges corresponents. 

• Posat que, una línia elèctrica de Alta Tensió es trobés prop de la bastida i hi hagi la possibilitat de 

contacte directe en la manipulació dels elements prefabricats quan es realitzen el muntatge o es pugui 

entrar en la zona de influència de la línia elèctrica, es prendran les següents mesures: 

- Es sol·licitarà per escrit a la Companyia subministradora que es procedeixi a la descàrrega de la 

línia, el seu desviament o en cas necessari a la seva elevació. 

- Posat que no es pugui realitzar l’aspecte anterior, s’establiran unes distàncies mínimes de 

seguretat, mesurades des del punt més proper amb tensió a la bastida. 

Les distàncies anteriorment citades segons informació de AMYS de UNESA seran : 

- 3 metres per a tensió < 66.000 Volts 

- 5 metres per a tensió > 66.000 Volts 

• Posat que hi hagi una línia elèctrica de Baixa Tensió: 

- Es sol·licitarà mitjançant escrit a la companyia subministradora el desviament de la línia elèctrica. 

- posat que no se pugui realitzar l’apartat anterior, es col·locaran unes beines aïllants sobre els 

conductors i caperutxes aïllants sobre els aïlladors.  

Ús: 

• Les bastides s’hauran de revisar en iniciar la jornada laboral, així com després de qualsevol 

inclemència del temps especialment de fortes ràfegues de vent. 

• Els principals punts que s’han d’inspeccionar són: 

- L’alineació i verticalitat dels muntants. 

- L’horitzontalitat dels travessers. 

- L’adequació dels elements de travada horitzontal i vertical. 

- L’estat dels ancoratges de la façana. 

- El correcte acoblament dels marcs amb els seus passadors. 

- La correcta disposició i adequació de la plataforma de treball a l’estructura de la bastida. 

- La correcta disposició i adequació de la barana de seguretat, passamans, barra intermitja i 

sòcol. 

- La correcta disposició dels accessos. 

• S’hauran de col·locar cartells d’advertència en qualsevol lloc on la bastida estigui inacabada o sigui 

necessari l’advertència de qualsevol altre risc. 

• En l’ús de la bastida s’ha de tenir present que no es pot fer cap modificació sense l’autorització del 

tècnic autor del projecte de muntatge. 

• En la utilització de petits aparells elèctrics es procurarà que estiguin equipats amb doble aïllament i 

els portàtils de llum estiguin alimentats a 24 Voltis. 

• En tot moment s’haurà de procurar que les plataformes de treball estiguin netes i endreçades. És 

convenient disposar d’un calaix on es posin les eines necessàries durant la jornada evitant així 

que es deixin en la plataforma amb el consegüent risc que aquest fet comporta. 

Desmuntatge: 

• El desmuntatge d’una bastida s’ha de realitzar en l’ordre invers al muntatge i en presència d’un 

tècnic competent. 

• És prohibit totalment que es llancin des de dalt els elements de la bastida els quals s’hauran de 

baixar mitjançant els mecanismes de elevació o descens previstos i alhora convenientment 

subjectes. Les peces petites es baixaran amb una galleda o pastera convenientment lligades. 

• Els elements que composen l’estructura de la bastida s’hauran de recollir i enretirar quan abans 

millor i col·locar-los en el magatzem tan ràpid com sigui possible. 

• És prohibit, en el muntatge, ús i desmuntatge, que els operaris passin de d’un lloc a un altre de la 

bastida saltant, gronxant-se, trepant o lliscant per l’estructura. 

• Posat que hi hagués a la proximitat una línia elèctrica d’Alta Tensió o de Baixa Tensió, es procedirà 

de la mateixa manera que es va realitzar el muntatge. 
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Emmagatzemant : 

• Els elements de la bastida cal emmagatzemar-los en lloc protegit de les inclemències del temps. Abans 

de la seva classificació i emmagatzemant s’haurà de revisar-los, netejar-los fins i tot pintar-los si 

calgués. 

• S’ha de tenir present que una empresa ben organitzada es aquella que té un magatzem i un taller 

mecànic que subministren sense retards a les obres la maquinària, els estris i eines que es necessiten 

en condicions òptimes per a la seva immediata utilització. 

 

Bastides Penjades. 

• S’ha d’efectuar, abans de la seva utilització, el reconeixement i proves, amb la bastida propera a terra i 

amb la corresponent càrrega humana i de materials al quals ha de sotmetre’s. 

• Es donaran instruccions especials als obrers per a què no passin ni surtin de la bastida, mentre no quedi 

assegurada la immobilitat d’aquesta respecte del mur en sentit horitzontal. 

• Es vetllarà freqüentment pels ancoratges o contrapesos dels pescants, i de la resta de components de la 

bastida. 

• Els pescants hauran de ser metàl·lics; és prohibit la realització del mateix mitjançant taulons enbridats. 

• Les bastides penjades aniran previstes de barana resistent junt al mur, de 0,70 metres i en els altres tres 

costats seran de 0,9 metres. Els fronts i els extrems aniran previstos de sòcols. 

• La plataforma de la bastida haurà de tenir com a mínim 60 cm. d’amplària. 

• La distància entre el parament i la bastida serà inferior a 45 cm. 

• S’haurà de mantenir l’horitzontalitat de la bastida. 

• Qualsevol bastida penjada junt a l'aparell d’hissat haurà de disposar d’un mecanisme anticaiguda. 

 

Bastides de cavallets. 

• No es podran emprar en alçades superiors als 6 metres. 

• Per a alçades superiors a 3 metres aniran travats amb un tornapunta. 

• La separació entre punts de recolzament no haurà de ser superior en cap cas als 3,5 metres. 

• En cas que alçada de caiguda sigui superior als 2 metres s’haurà de disposar de la barana perimetral. 

• L’amplada mínima de la plataforma de treball esdevé de 60 cm. 

• El conjunt haurà de ser estable i resistent. 

 

Màquina de trepar. 

• En la manipulació de la màquina de trepar, per tal d’evitar lesions als ulls els operaris deuran emprar 

ulleres antiimpactes 

• En les operacions de tall de material ceràmic amb la màquina de trepar, es deurà mullar les peces 

abans de tallar-les, i si no es pot mullar, donada la generació de pols l’operari deurà emprar 

mascareta amb filtre mecànic contra la pols. 

• El radi del disc de la màquina de trepar ha d’estar d’acord amb les revolucions del motor elèctric. 

 

Pistola fixa-claus 

• El personal dedicat a l’ús de la pistola fixa-claus, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina, per 

tal d’evitar accidents per inexperiència. 

• En cap cas s’ha de disparar sobre superfícies irregulars, donat que es pot perdre el control de la 

pistola i patir accidents. 

• En cap cas s’ha d’intentar realitzar trets inclinats, donat que es pot perdre el control de la pistola i 

patir accidents. 

• Abans de disparar, asseguri’s de que no hi ha ningú a l’altra banda de l’objecte on dispara. 

• Abans de disparar s’ha de comprovar que el protector és a la posició correcta. 

• No s’ha d’intentar realitzar trets prop de les arestes. 

• No s’ha de disparar recolzat sobre objectes inestables. 

• L’operari que empri la pistola fixa-claus ha d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 

americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat, auriculars, ulleres antiimpactes i cinturó 

de seguretat si els calgués.  

 

Perforadora portàtil 

• El personal dedicat a l’ús de la perforadora portàtil, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina, 

per tal d’evitar els accidents per inexperiència. 

• S’ha de comprovar que a l’aparell no li manqui cap de les peces de la seva carcassa de protecció; 

en cas de deficiència no s’ha d’utilitzar fins que estigui completament restituïda. 

• Abans de la seva utilització, s’ha de comprovar el bon estat del cable i de la clavilla de connexió, 

posat que s’observés alguna mena de deficiència, s’ha de tornar la màquina perquè sigui 

reparada. 

• S’han d’evitar els rescalfaments del motor i les broques. 

• No s’ha d’intentar realitzar forats inclinats, pot trencar la broca i produir lesions. 

• No intenti engrandir el forat oscil·lant al voltant de la broca, pot trencar-se la broca i produir serioses 

lesions. 

• No intenti realitzar un forat d’una sola maniobra: primer marqui el punt a foradar amb un punxó, 

després apliqui la broca i embroqui-la. 
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• La connexió i el subministrament elèctric a les perforadores portàtils es realitzarà mitjançant una 

mànega contra la humitat a partir del quadre de planta, dotat de les corresponents proteccions.  

• És prohibit expressament de dipositar al sòl o deixar abandonada la perforadora portàtil mentre està 

connectada a la xarxa elèctrica. 

 

Colissa elèctrica 

• Comprovi que a l’aparell no li manca alguna de les peces constituents de la seva carcassa de 

protecció. En cas de deficiència, no utilitzi l’aparell fins que estigui contrarestada la mancança. 

• Comprovi l’estat del cable i de la clavilla de connexió; rebutgi l’aparell si presenta repèls que deixin al 

descoberts fils de coure o si té empalmaments rudimentaris coberts amb cinta aïllant. 

• Triï sempre el disc adequat pel material a regatar. Consideri que hi ha un disc per a cada feina; no els 

intercanviï, en el millor dels casos, els espatllarà sense obtenir bons resultats i correrà riscos 

innecessaris. 

• No intenti “regatar” a zones poc accessibles ni en posició inclinada de costat; el disc podria trencar-se 

i produir-li lesions. 

• No intenti reparar les regatadores ni les desmunti. Lliuri-les a un especialista per a la seva reparació. 

• No colpegi amb el disc alhora que talla, això no accelerarà la velocitat de tall. El disc pot trencar-se i 

produir-li lesions. 

• Eviti rescalfar els discos, podria ser l’origen d’accidents. 

• Substitueixi immediatament els discos gastats o esquerdats. 

• Eviti dipositar la regatadora, encara en moviment, directament a terra, és una posició insegura. 

• No desmunti mai la protecció normalitzada de disc ni talli sense ella. 

• Desconnecti la regatadora de la xarxa elèctrica abans d’iniciar les manipulacions de canvi de disc. 

• Mulli la zona a tallar prèviament, reduirà la formació de pols.  

• Utilitzi sempre la màscara amb filtre mecànic antipols, evitarà lesions pulmonars. 

• El personal que manipuli la regatadora haurà d’emprar casc de seguretat, ulleres antiimpactes, 

protectors auditius, màscara antipols, guants de lona i cuir (tipus americà) i granota de treball. 

 

Instal·lacions d’Higiene i Benestar: 

S’ha de preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar, preveient 

la presa provisional d’aigua i electricitat i l’evacuació d’aigües fecals. 

Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l’obra, considerant 

l’evolució d’aquests en el temps, i tenint en compte que s’han de cobrir les següents necessitats : canvi de 

roba, higiene personal i necessitats fisiològiques. 

Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar poden ser : 

• mòduls prefabricats, o 

• construïdes a l’obra. 

 Als dos casos, s’han de tenir en compte els següents paràmetres : 

• vestuaris amb una superfície de 2 m2 per treballador, alçada mínima de 2,30 m. I estaran 

equipats amb seients i casellers individuals. 

• lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotació mínima d’un lavabo per cada 

10 treballadors. 

• dutxes, igual que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotació mínima d’una 

dutxa per cada 10 treballadors. 

• inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotació mínima 

serà de : un inodor per cada 25 treballadors i un inodor per cada 15 treballadores .Les dimensions 

mínimes dels mateixos seran de 1 x 1,20 m. i de 2,30 m. d’alçada. 

• menjador que haurà de disposar d’un escalfaplats, pica, galleda de la brossa, ventilació, 

calefacció i il·luminació. 

Els mòduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor), i mòduls 

de vestuari, acoblant-se els mòduls de manera que pugui haver accés directe d’un mòdul a l’altre. 

Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar construïdes a l’obra, si el solar ho permet s’han de construir a 

prop de l’accés, perquè el treballador es pugui canviar abans d’incorporar-se al treball. 

En obres entre mitjaneres, a zona urbana, atesa l’escassetat d’espai s’ha de preveure en principi una 

zona per a la ubicació de les instal·lacions i una vegada, degut a la dinàmica de l’obra, es disposa 

d’espai en l’interior de l’edifici que s’està construint, s’hauran de construir les Instal·lacions d’Higiene i 

Benestar seguint els paràmetres anteriorment assenyalats. S’aconsella que aquestes instal·lacions 

es trobin, també, a prop de les vies d’accés. 

Independentment d’aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de la obra que han 

de complir a cada moment la idoneïtat en relació a la il·luminació, la climatització segons la 

temporada. 

Respecte al personal d’oficina s’ha de considerar, també, la instal·lació de lavabos i inodors. 

S’ha de preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinària i equips de protecció personal i 

col·lectiva. 

S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d’oficina i d’obra, si l’obra ho 

permet.  

S’han de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren material i maquinària a 

l’obra, i en el posat que estiguin estacionats limitant la circulació viària, s’haurà de demanar permís 

municipal. Es senyalitzarà la prohibició d’estacionament de vehicles aliens a l’obra, i si calgués, s’ha 

de limitar la zona amb tanques per vianants, convenientment senyalitzades mitjançant balises 

destellants durant la nit.  
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RISCS DE DANYS A TERCERS 

 

Abans de comenci l’obra s’elaborarà un pla de circulació intern d’obra i extern a la mateixa, que integri els 

diferents components productius de l’obra i que tingui en compte les seves possibles interferències. 

Es tindrà en compte, principalment: 

- La circulació horitzontal i vertical de persones i materials de l’obra. 

- La protecció contra caigudes de materials. 

- La interferència de feines i operacions, siguin al mateix nivell o a diferents nivells, situats a la 

mateixa vertical. 

  - La circulació de maquinària. 

- L’emmagatzematge, recapte i subministrament de materials a l’obra i zona d’ús. 

Durant la fase d’urbanització es preveurà la col·locació de baranes de contenció de vianants, ancorades 

entre si, senyalitzant-ne, en tot cas, convenientment, de dia i de nit. Així mateix, es col·locaran senyals de 

perill. 

 

 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

 

- Instal·lació provisional elèctrica 

 

a) Descripció dels treballs 

Prèvia consulta a la companyia elèctrica subministradora i havent-hi obtingut el permís 

corresponent, es procedirà a executar l’escomesa provisional d’obra. 

Es situarà el quadre general de comandament i protecció, dotat de seccionador general de tall 

automàtic, interruptor omnipolar i protecció contra faltes a terra i sobrecàrregues i curtcircuits 

mitjançant interruptors magnetotèrmics i diferencial de 300 mA. El quadre estarà construït de 

forma que impedeixi el contacte amb elements sota tensió. 

D’aquest quadre sortiran circuits secundaris d’alimentació als quadres secundaris per alimentar a 

grua, muntacàrregues, maquinillo, vibrats, etc., dotats d’interruptor omnipolar i interruptor general 

magnetotèrmic, estant les sortides protegides amb interruptor magnetotèrmic i diferencial de 30 

mA. 

Finalment, del quadre sortirà un circuit d’alimentació pels quadres secundaris on es connectaran 

les eines portàtils dels diferents llocs de treball. Aquests quadres seran d’instal·lació mòbil, 

segons les necessitats de l’obra i compliran les condicions exigides per a instal·lacions 

d’intempèrie, estant col·locats estratègicament a fi de disminuir el més possible el número de 

línies i la seva longitud. 

Tots els conductors i empleats en la instal·lació estaran aïllats per a una tensió de 1.000 V. 

 

b) Riscs més freqüents 

-Caigudes en alçada. 

-Descàrregues elèctriques d’origen directe o indirecte. 

-Caigudes al mateix nivell. 

 

c) Normes bàsiques de seguretat 

-Qualsevol part de d’instal·lació es considerarà sota tensió mentre no es comprovi el contrari 

amb aparells destinats a tal efecte. 

-Els conductors, si van pel terres, no seran trepitjats ni es col·locaran materials damunt d’ells; al 

travessar zones de pas estaran protegits adequadament. 

-En d’instal·lació d’enllumenat, estaran separats els circuits de la barana, accés a zones de 

treball, escales, magatzems, etc. 

-Els aparells portàtils seran estancs a l’aigua i convenientment aïllats. 
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-Les llums per enllumenat general i els seus accessoris es situaran a una distància mínima de 2,50 

m. de terra o pis, a la qual es pugui arribar amb facilitat i estaran protegides amb una coberta 

resistent. 

-Existirà una senyalització, prohibint-ne l’entrada a persones no autoritzades als locals on estigui 

instal·lat l’equip elèctric. 

-Es substituiran les mànegues, immediatament quan presentin algun deteriorament de la capa aïllant 

de protecció. 

 

d) Proteccions personals 

-Casc homologat, dielèctric, en el seu cas. 

-Guants aïllants 

-Comprovador de tensió. 

-Eines manuals amb aïllament. 

-Botes aïllants. 

-Perxes aïllants, tarimes, catifes,... 

-Proteccions col·lectives. 

Manteniment periòdic de l’estat de les mànegues, preses de terra, endolls, quadres, distribuïdors, etc. 

 

- Subministrament d’aigua potable 
El Contractista principal realitzarà les gestions adients davant la companyia subministradora d’aigua, 

per tal que instal·lin el corresponent comptador i poder continuar la resta de canalització provisional 

per l’interior de l’obra. 

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de 

distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de l’edificació 

relatives a fontaneria, tot garantint una total estanqueïtat i aïllament dielèctric en les zones 

necessàries. 

 

- Evacuació d’aigües negres i fecals 
Des de l’inici de l’obra es connectarà a la xarxa de clavegueram públic, segons les instal3lacions 

provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar a 

càrrec del contractista principal, una fossa sèptica o pou negre r¡tractat amb bactericides. 

 
- Instal·lacions contra incendis 

 En els treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc 

d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on 

al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i localització del treball, així com l’equip a usar, 

s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, 

vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació 

adequats. 

Es realitzarà una revisió i comprovació periòdica de l’instal·lació elèctrica provisional, així com 

del correcte aplec de substàncies combustibles en els envasos perfectament tancats i 

identificats, al llarg del desenvolupament de l’obra. Com a mitjà d’extinció es faran servir extintors 

portàtils situats en magatzem i oficina d’obra. 

 

 

4.- FORMACIÓ 

 

S’impartirà formació en matèria de seguretat i salut en el treball al personal tècnic, subcontractistes i 

personal de l’obra en general. 

El Contractista haurà d’establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d’actuació que reflecteixi un 

sistema d’entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri se seguirà si són 

traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells 

d’elevació. A l’entrenament es ressaltarà l’observació de la normativa legal vigent que pugui afectar-

los, així com les Instruccions Generals de Seguretat i Procediments Operatius de Seguretat recollits 

per la seva especialitat al Pla de Seguretat i Salut, que s’han d’aplicar als seus llocs de treball amb 

les que hauran de rebre còpia escrita amb comprovant de rebut. 

S’efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al 

seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.  

 
 
 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 

 

1. Farmaciola 

Es disposarà d’una farmaciola contenint el material especificat en l’Ordenança General de 

Seguretat i Salut en el Treball. 

La Mútua Patronal d’Accidents de Treball que tingui concertada amb el contractista principal, 

facilitarà gratuïtament aquest material. 

 

2. Assistència a accidents 

S’haurà d’informar a l’obra de l’emplaçament dels diferents Centres Mèdics (serveis propis, 

mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, etc.), on hauran de traslladar-ne pel seu més 

ràpid i efectiu tractament. 
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És molt convenient disposar en l’obra i en lloc ben visible, d’una llista amb els telèfons i direccions 

dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per a garantitzar un ràpid transport 

dels possibles accidentals als centres d’assistència.. 

Es nomenarà per escrit un socorrista escollit entre els treballadors, amb el vist i plau del servei metge 

(propi o mancomunat) de l’empresa contractista principal. 

 

3. Reconeixements mèdics 

Tot el personal que comenci a treballar a l’obra haurà de passar un reconeixement mèdic previ al 

treball, i que serà repetit en el període d’un any. El criteri és extensiu a les empreses subcontractades 

pel contractista principal. 
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