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RESUM
SUMMARY
El present document conté una proposta de rehabilitació i reforma d’un habitatge unifamiliar entre
mitgeres construïda en sòl urbà residencial, situat en el casc antic de la vila de Sallent ,(el Bages), en el
barri de La Rampinya, carrer Del Pont 31.
La data de construcció de la vivenda data del s.XVI, segons l’arxiu municipal de Sallent. La vivenda va
ser construïda pel mestre de cases Geroni Feliu.
El projecte ha realitzar es tracta d’una rehabilitació i reforma interior de la vivenda unifamiliar, i del seu
envolvent per recuperar i millorar les seves condicions de seguretat, habitabilitat i confort. També
l’aprofitament de la superfície que actualment està en desús. A més a més es tindrà en compte criteris
de sostenibilitat i millora de l’eficiència energètica, considerant la relació espai - energia i l’avaluació de
l’ús dels materials i del funcionament de l’edifici.
L’edifici es compondrà de característiques integrables a l’ambient.

The project will have several parts:

El projecte disposarà de diferents parts:
Aixecament arquitectònic: De l’edifici i el seu voltant actual a partir de plànols de plantes, alçats, i
seccions definint l’estructura.
Introducció: S’esmena la situació de l’edifici, l’entorn, es descriu el medi humà, el medi natural i un
anàlisis de l’edifici per conèixer la finalitat pel qual va ser construït.
Memòria descriptiva i constructiva de l’edifici:
constructius.

This document contains a reform and rehabilitation proposal about a house with party walls
constructed in urban residential land, located in Sallent (Bages), in the district of La Rampinya, Del pont
Street, 31 .
The construction of the house dates from the sixteenth century, according to the municipal archives of
Sallent. The house was built by the master of houses Geroni Feliu.
The project is based in a rehabilitation and reform of the house, and its facades to recover and improve
its safety, habitability and comfort. Also the use of the area which is currently unused. In adition it will
be considered sustainaibility opinions and improving energy efficiency, considering the space - energy
and evaluating the use of materials and operation of the building.
The building will compose of features integrated into the environment.

Descripció de l’edifici i anàlisis dels sistemes

Architectural Survey: from floors planes, seccion planes about the house to describe its structure and
enviroment.
Introduction: it describes the house location, the environment, the human environment, the natural
environment and to analyze the building to meet the purpose for which it was built.
Descriptive and construction memory: building description and analysis of building systems.
Installation memory: Description of the current facilities.

Memòria d’instal·lacions: Descripció de les instal·lacions actuals.

Diagnosis. Study of diseases: Observation and identification of lesions formed in the house.

Diagnosi . Estudi de patologies: Observació i identificació de les lesions formades a la vivenda.

Rehabilitation project: descriptive and constructive of intervention opinion,
providing the building of the necessary facilities.

Projecte de rehabilitació: memòria descriptiva i constructiva de la proposta de intervenció, aplicant la
normativa actual i dotant l’edifici de les instal·lacions necessàries.
Amidaments i pressupost: Càlcul anticipat de la despesa per la rehabilitació de l’edifici.
Estudi de seguretat i salut: Se centra en l’anàlisi de les diferents activitats previstes a l’obra.
Cadascuna d’aquestes activitats tindrà associada una avaluació de riscos i, per a cada risc, un seguit
d’accions preventives.
Plec de condicions: És el plec específic de l’obra projectada, i recull tot el necessari pel compliment
correcte de l’obra a projectar.
Pla de manteniment: Recull la planificació de les operacions que s’han de dur a terme en l’edifici, les
seves instal·lacions i els seus espais annexes de forma periòdica per conservar-lo en un estat òptim
per poder desenvolupar les activitats per a les quals està previst.

with current rules and

Measurements and budget: Calculation of anticipated expenditures for the rehabilitation of the building.
Study of Health and Safety: It focuses on the analysis of the various activities planned in the work. Each
of these activities will have an associated risk assessment and, for each risk, a series of preventive
actions.
Specification: the specification is specific to the proposed work, and includes everything needed for
proper implementation of the work to project.
Maintenance Plan: It is the planning of operations to be carried out in the building, its facilities and its
adjoining areas on a regular basis to keep it in an optimal state to develop activities for which is
expected.
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The building under consideration for this project is a house between party walls, situated in the town of
Sallent., del Pont Street, 31, district La Rampinya.
The property consists of basement, ground floor and three more floors. It also contains a private
courtyard accessible from the house, and from the garage located on the same plot with entrance from
Concepció Street, 8.
Currently the property is not used.
1.1

1.3

Aerial photograph of the core of Sallent

Objectives

The aim of the study is to adapt the building to restore and improve its safety, comfort, and energy
efficiency.
The work will focus on the constructive nature and its conservation status. Later there will be a proposal
for intervention and reform in order to provide comfortable and adequate housing.
1.2

Region of Bages

The municipality is located in the Catalan district of Bages in the province of Barcelona.
Location:
Altitude
Distance to Barcelona’s capital
Surface
Density
Table 1.1 Location

lenght 1º53’50,12’’ latitude 41º49’30,65’’
278metres
73Km
65,2Km2
107,8people/Km2

CATALUNYA

EL BAGES

Fig 1.2 Aerial photograph of the core of Sallent
1.4 Map of location of the property
Fig 1.3 Map of location of the property

Fig 1.1 Map of the Catalunya, region of Bages.
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L’edifici en estudi d’aquest projecte es tracta d’una vivenda unifamiliar entre mitgeres situada a la vila
de Sallent, al carrer del Pont, 31, el barri de La Rampinya.
La vivenda està composta per una planta soterrani, planta baixa, i tres plantes pisos. A més a més,
conté un pati d’illa interior privat accessible des de la vivenda, i des del garatge ubicat a la mateixa
parcel·la però donant accés al carrer de la Concepció, 8.
Actualment la vivenda està en desús.

1.3 Fotografia aèria del nucli de Sallent

1.1 Objectius
L’objectiu del estudi és l’adequació de l’edifici per recuperar i millorar les seves condicions de seguretat,
confort, i eficiència energètica.
El treball es centrarà en la naturalesa constructiva i en el seu estat de conservació. Posteriorment es
realitzarà una proposta d’intervenció i reforma amb la finalitat d’oferir una vivenda confortable i
adequada.
1.2 La comarca del Bages
El municipi català es troba en el terme comarcal del Bages, dins de la província de Barcelona.
Ubicació:
Altitud
Distància a Barcelona capital
Superfície
Densitat
Taula 1.1. Ubicació
CATALUNYA

longitud 1º53’50,12’’ latitud 41º49’30,65’’
278metres
73Km
65,2Km2
107,8habitants/Km2
EL BAGES

Fig 1.2. Fotografia aèria del nucli de Sallent
1.4 Plànol d’emplaçament de la vivenda

Fig.1.1: Mapa de Catalunya i de la comarca del Bages

Fig 1.3. Plànol d’emplaçament de la vivenda
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2.1

History

2.1.1

Natural Environment

Geology
Sallent has been affected several times by geological processes that have led to a direct involvement in
the buildings of the town.
The geological context of the town, although it has some lithological homogeneity and little variety in the
age of rocks; it can be considered complex tectonically as a result of important structures such as fault
of Guix, from west to east , through the area of the town.
From the geological point of view of the town Sallent is located in the unity of the Geological Survey of
the Ebre Depression. This unit is defined in the Bages, exclusive to the outcrop of rocks of Tertiary
continental upper Eocene and lower Oligocene.
Three aspects define the Sallent geological context, on one hand the unique outcrop of Tertiary material
mainly calcolutites, limestone, sandstone and shales, by the presence of gypsum and other salts in the
subsoil in the town of variable depths (between 200 and 400 m depth), and finally the third aspect is the
presence of major tectonic structures, including the fault of Guix, with an associated of contra fault.
These aspects although they apparently involve a geological uniformity the great geological complexity.
This geological complexity has led to intense mining activity for the exploitation of subsoil salts, as well
as some holdings in the open for the extraction of aggregates.
The geology is located on the property, it is marl, limestone and grey shales. Locally interspersed
layers of calcareous sandstone with erosive base and levels of lignite. Decimetric limestone levels are
organized into sections of thickness scale measure.
They contain abundant fragments of gastropods, caròfites, ostràcodes and plant remains. The power of
this unit in the area varies from 3 meters to 100 meters.

Moderately hard rock resistance rating.
To suitable for digging.
Permissible load for direct foundation laying > 2.5 Kg/cm2.
Unimportant settlements.
Weather
Much of the region is subhumid continental Mediterranean climate, with average annual rainfall around
600 mm and an average temperature of 12 ° C to 14 ° C. It doesn’t benefit from the influence of
temperature provided by the sea, as the Catalan Pre Coastal Range appears as a natural shield that
keeps out wind.
The rainfall regime shows a minimum and winter maximum in spring and autumn. As for temperature,
winters are cold in the region and hot summers. The annual thermal amplitude is high, up to 20 ° C, and
frost-free period was from June to October.
Vegetation
The town of Sallent includes part of northern part of the Pla del Bages- plans de Cabrianes and the Sala
de St. Ponç, and the river corridor of the river Llobregat.
Please note that currently the highest point of the town is not natural but it is a 600m mountain of salt,
the result of mining activity.
Predominantly Mediterranean plants and trees, and an area rich in woods, due to the great natural
wetlands.
2.1.2

Human Environment

History
Sallent’s population starts from 995A.D. It was based on rural life owing to the Llobregat’s river and
Cornet’s river. In the fourteenth century, the bridge is built to communicate the different center that were
growing.
The town grew without any planning. There were many farms and small houses with a lot of land for
agriculture without any trace. The 1457A. The structure of streets was declared, where the first streets
and squares appears, such as Del Pont street was founded. To set up the layout of new streets had to
be removed some houses and chapels.
In 1865 the first general urban plan of Sallent appeared, where Del Pont street was made up of 50
houses.
2.2

Assumptions of the constructive evolution of the studied buiding

The Planning study of the building is completely hypothetical because there is no documentation of this.

Fig 2.1. Regional geological map. Source: Geological Institute of Catalonia
Geotechnical
The district consists of a unit lithostratigraphic (UL5: Peomc) formed by an alternation of hard rock and
soft rock (in some cases the behavior of cohesive soil), specifically with alternations between layers,
usually not more than a meter to calcareous sandstones and marls with shales. The general
geotechnical parameters are:

The date of construction is of the seventeenth century, between 1630 and 1690. The house was built
between dividing walls for Geroni Feliu, master works.
The house in its beginnings was built for the family as a residence and rural work place residential and
rural workers. The plot was the same as the present, but inside it has been changed. There was only
the existence of a basement, where there was a fermentation bat with a ceiling of Catalan vault.
On the ground floor, the animals were closed. The living quarters was situated in the first floor, and
there was a second floor where the maximum height was 9.00 meters where there were the pantry and
other animals (poultry). The roof was of wooden beams and ceramic tile.
There was a stable that provided access back street (Concepció Street).
The communications between plants were very rudimentary as it accessed by ladders, except the
basement which was accessed by a stone staircase.
The distribution of the first floor was very uneven, the kitchen was the largest area of the housing
locating rooms with very little surface.
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2.2.1

Reform of 1966

Reform of 1966, the stable was fitted out for a garage for parking of vehicles. The two fermentation vats
were closed in by a wall, and the winery was placed on this floor. Also they made the first floor stairs,
the second floor, and a new third floor, which was never occupied. The third floor was built with a oneway floor slab of prefabricated joists and cement blocks. And a small part of the floor on the second
floor was replaced with precast concrete beams and brick support due to a small fire located in the
kitchen area. Finally a small part of the inclined roof was replaced by prefabricated reinforced concrete
beams and slabs of cement.
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2.1Història
2.1.1 Medi Natural
Geologia
Sallent ha estat afectat en diverses ocasions per processos geològics que han derivat en una afectació
directa a les edificacions del municipi.
El context geològic del municipi, tot i presentar una certa homogeneïtat litològica i poca varietat en
l’edat de les roques, es pot considerar complex tectònicament a conseqüència d’importants estructures
com la Falla del Guix que travessa el municipi, d’oest a est, per la zona del nucli urbà.
Des del punt de vista geològic el municipi de Sallent es troba situat en la unitat de la Depressió
Geològica de l’Ebre. Aquesta unitat ve definida, a la comarca del Bages, per l’aflorament exclusiu de
roques del Terciari continental de l’Eocè superior i Oligocè inferior.
Tres aspectes marquen el context geològic de Sallent, per una banda l’aflorament exclusiu de materials
del terciari, principalment calcolutites, calcàries, gresos i lutites, per una altra la presència de guixos i
sals en tot el subsòl del municipi, a profunditats variables (entre 200 i 400 m de profunditat), i finalment
el tercer aspecte és la presència d’estructures tectòniques importants, entre elles la Falla del Guix, amb
una contrafalla associada. Aquests aspectes tot i que aparentment donen una uniformitat geològica
impliquen una gran complexitat geològica.
Aquesta complexitat geològica ha donat lloc a una intensa activitat minera per a l’explotació de les sals
del subsòl, així com algunes explotacions a cel obert per l’extracció d’àrids.
La geologia on es situa la vivenda , es tracta de margues, calcàries grises i lutites. Localment
s'intercalen capes de gresos calcaris amb base erosiva i nivells de lignit. Els nivells calcaris tenen
gruixos decimètrics organitzats en trams d'escala mètrica.
Contenen abundants fragments de gasteròpodes, caròfites, ostràcodes i restes vegetals. La potència
d'aquesta unitat varia a la zona des de 3 metres fins a 100 metres.
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Roca moderadament dura de resistència mitja.
No excavable.
Càrrega admissible per a cimentació directe > 2,5 Kg/cm2.
Assentaments poc importants.
Climatologia
Gran part de la comarca té clima Mediterrani Continental Subhumit, amb precipitació mitjana anual al
voltant dels 600 mm i una temperatura mitjana de 12°C a 14ºC. No es beneficia de la influència
atemperadora que proporciona el mar, ja que la Serralada Pre-Litoral Catalana apareix d’escut natural
que impedeix l’entrada de vent.
El règim pluviomètric mostra un mínim hivernal i màxims a la primavera i a la tardor. Pel que fa a la
temperatura, els hiverns són freds a tota la comarca i els estius calorosos. L’amplitud tèrmica anual és
alta, de fins a 20ºC, i el període lliure de glaçades va de juny a octubre.
Vegetació
El municipi de Sallent comprèn part del sector septentrional del Pla del Bages, plans de Cabrianes, la
Sala de Sant Ponç, i el corredor fluvial del riu Llobregat.
Cal tenir en compte que actualment la màxima elevació del municipi no té origen natural sinó que es
tracta d’una muntanya salina de 600m, fruit de l’activitat minera.
Predomina les plantes i arbres mediterranis, i les zones riques en boscos de ribera, degut els grans
espais naturals humits.
2.1.2 Medi humà
Història
El municipi de Sallent comença ha ser habitat a partir del 995d.C. Es fomenta per la vida rural gràcies
el riu Llobregat i el riu Cornet. El segle XIV, es construeix el Pont per comunicar els diferents nuclis
que anaven creixent.
El municipi va créixer sense cap planejament. S’establien masos i petites cases amb gran terreny per
l’agricultura sense cap mena de traçat. El 1457d.C es va decretar una estructura de carrers, els quals
apareixen els primers carrers i placetes, entre ells es va fundar el carrer Del Pont. Per poder constituir
la disposició de nous carrers es van tenir de suprimir alguns masos i capelles.
El 1865 apareix el primer Pla General d’Ordenació Urbana de Sallent, on situava el carrer Del Pont
format per 50 cases.
2.2Hipòtesis de la evolució constructiva del edifici estudiat
El planejament de l’evolució sobre l’edifici estudiat és totalment hipotètic degut a que no existeix
documentació sobre aquest.
La data de construcció és del segle XVII, entre els anys 1630 i 1690. La vivenda entre mitgeres va ser
construïda per Geroni Feliu, mestre en obres.

Fig 2.1. Mapa geològic comarcal. Font: Institut geològic de Catalunya
Geotècnia
El barri està constituït per una unitat litoestratigràfica (UL5:Peomc) formada per una alternança de roca
dura i roca tova (en alguns casos amb comportament de sòl cohesiu), en concret amb alternances
entre capes, de potència normalment no superior al metre, de calcàries i gresos amb lutites i margues.
Els seus paràmetres geotècnics generals són:

La vivenda en els seus inicis va ser construïda per l’ús familiar d’estat residencial treballadora i rural.
La parcel·la era la mateixa que l’actual, però l’interior d’aquesta ha estat canviada. Només hi havia
l’existència d’una planta soterrani, on es trobava el celler el qual estava envoltat per dues tines de rajola
ceràmica.
A la planta baixa, es tancaven els animals. La planta primera es situava la vivenda, i hi havia una
segona planta on l’alçada màxima era de 9,00 metres on es situava el rebost i altres animals(aviram).
La coberta era de bigues de fusta i teula ceràmica.
També hi havia un estable que donava accés el carrer posterior ( carrer Concepció).
Les comunicacions entre plantes eren molt rudimentàries ja que s’hi accedien per escales de mà,
excepte a la planta soterrani que s’hi accedia per una escala de pedra.

Projecte de rehabilitació i reforma d’una vivenda unifamiliar entre mitgeres a la vila de Sallent

La distribució de la planta primera era molt irregular, la cuina era l’espai més gran de la vivenda ubicant
les habitacions amb molt poca superfície.
2.2.1La reforma del 1966
La reforma del 1966 es va habilitar l’estable per un garatge per l’estacionament de vehicles. A la planta
baixa es van tapiar les dues tines i es va col·locar el celler en aquesta planta. També es van fer escales
d’accés per a la planta primera, la planta segona, i una nova planta tercera, que mai va ser habitada. La
planta tercera es va construir amb un forjat unidireccional de biguetes prefabricades de formigó i
revoltons de ciment. I una petita part del forjat de la segona planta va ser substituït per biguetes
prefabricades de formigó i amb solera de maó degut a un petit incendi localitzat a la zona de la cuina.
Per últim una petita part de la coberta inclinada va ser substituïda per bigues prefabricades de formigó
armat i plaques de fibrociment.
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3 DESCRIPTIVE AND CONSTRUCTIVE MEMORY
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3.1

Article 56. Subzone key 1a urban center

Details of the plot

The parcel is located on urban land, with a grade 1A key , Old town. Center of town with access from
bridge street. From Concepció Street there is a key 2, so, residential building between party walls,
stretches of key sub-2A.

B
A

Fig 3.1 Location of the plot
The plot of the house has a surface of 264m2, of irregular shape. The main facade gives access to
Bridge Street, 31 with road access, with a width of 4.22 m. On the same plot but detached from the
house there is a accessible garage from Conception street 8, also road access with a width of 5.78 m.
The main street has a slope of 18% and therefore there is a level difference between the streets of 5.23
m. We must say that there is a low traffic and a low noise level.
The plot is provided with power supply, water, gas, telecommunications and drainage.
The adjacent buildings date from the same year of construction.
Plot A has an area of 264m2 with a building area of 623 m2. On the other hand, B plot has an area of
258m2 and a building area of 653m2.
3.2

Conditions of buiding respect the regulations
Current regulation (Municipal urban management Current
plan of Sallent on 19 of may of 2010) art 56
subzone clau 1a Urban center.
Facade 7,00m
Facade 6,47m
Minimum plot
Facade
alignment
Building depth

Obligatory

Correct

By management plan

By management plan

Number of floors
M.H.R (maximum
height
regulation)
Courtyard
Cornise height

GF+2
10,00m

Basement + GF + 3
13,71m

Garden ( not build)
Oscillate with a margin of 1.50 m above the
maximum height regulation hovering above 0.75 or
0.75 m below this.

Garden ( not build))
-

Free
height,
minimum
and
maximum in PB
Maximum
density
Roof

Minimum: 3,00m
Maximum: 4,00m

Maximum
2,28m

1people/90m2 of ceiling

-

Two sides
Maximum incline: 35%
To accept terraces in the roof

Eaves’ roof

Stand line up front: 1.20 m

Two sides.
Maximum
inclines:
59,40%
/76,94%
/
61,57%
0,40m

Voladís

Cantilever in façade line up front 10% of the width of Vol : 15,87% equivalent
a 0,64m
the street or 0.60 cm.
Minimum height of cantilever 3.50 m
Separació: 1,55m
Separation of dividing wall of 0.60 m

Courtyard

Separation properties for opaque wall height of 1.80 Wall A: 1,55m
m
Wall B: 1,50m

Conditions of construction

According to the Municipal Urban Planning Plan of Sallent permanently approved on the 19 May 2010
by the Regional Planning Commission of Central Catalonia and it was published on 16 July 2010 gives
a rating of 1 key urban center by c. Bridge, 31 and Key 2 (sub 2) by Concepció Street, 8.
Article 55. Area of old (key 1)
1. It includes the urban areas that correspond to the initial village until the early twentieth century,
characterized by a traditional urban structure and building, with specific environmental quality. The
POUM is generally intended to ensure respect for the characteristics of the whole area and the
preservation and adaptation of these in both the renovation of the existing building as the new buildings.
The sub-area for which the property is (1) center.

Openings on the Maximum single aperture width 1.50 m, total sum of
widths of opening should be less than half the width
front
of the facade. Separation of 0.60 m with dividing
wall.

height:

PB,PP1,PP2, correct.
Third floor the openings
deal more the half of
the façade’s wight.

Not allowed boxes blind. Either watched floor In the groung floor
structure.
exists watched boxes
blind.
Roof of ceramic tile. To forbid cement sheets.
Some of the roof is the
cement sheets.
Taula 3.1. Building conditions key 1.
The third floor will be treated as a practical space below deck designed to extend the house located on
the lower level, can not in any way constitute a separate registration drive, as called Article 56 , Item 8.
Materials
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Article 59. Residential area building between party walls (key 2)
1. It covers the areas of recent urban growth from the Old Town, which are organized according to the
official layout of streets. Predominant building blocks organizing continuous closed (extension). The
most recent sectors are the residential areas separated from the core of the village, single-family types
(suburban) predominantly.
The building area corresponds to the sub (2b) suburban.
Article 51. Subzone of widening key 2
Conditions on building regulations
Current regulation (Municipal
urban management plan of Sallent
on 19 of may of 2010) art 56
subzone clau 1a Urban center.
Facade 7,00m
Minimum plot
Obligatory
Facade
alignment
Building depth By management plan
Number
of PB+2 (maximum)
floors
For ground floor 4,50m
M.H.R
Garden ( not build)
Courtyard
Free
height, Minimum: 3,00m
minimum
and Maximum: 4,50m
maximum in PB
1people/90m2 of ceiling
Maximum
density
Taula 3.2. Buildings conditions key 2b.

3.3

Current

Facade 6,31m
Correct
By management plan
Ground floor
4,40m
Garden ( not build))
Minimum height: 3,04m
Maximum height: 4,28m
‐

Architectural survey

During the process of historical research and documentation licenses and location maps have been
found. Bur no documentation regarding the current building has been found.
For this reason, they have proceeded to perform the architectural survey of the building, to describe
and analyze it with clarity and to locate existing injuries and diseases to be studied, and subsequent
repairs and replacements.
We have conducted the survey chart of the 5 floors of the main facade, the secondary facade of the
house, and the two garage facades. Vertical sections and construction details that help to describe the
building.
The bricklayers who proceeded with the reforms of 1966 and the owners of the property, have spoken
to me about the building to obtain information about the systems used in the renovation of the building,
and the construction system developed.
3.4

Description of the property

It consists of a house between party walls, with a basement, ground floor and three floors.
Construction Date: between 1630 and 1690.

Useful
(m2)
Basement
Ground floor
First floor
Second floor
Third floor
Garage
TOTAL
Table

22,12
60,43
102,17
108,33
84,77
28,72
406,54
3.3.

surface Volume (m3)
28,14
113,19
258,50
295,74
300,67
110,08
1.106,32
Table

Surface
constructed(m2)

Lighting (m2)
Current /regulation

72,59
86,10
136,08
136,08
136,08
40,48
607,41

3,78/ 7,55
7,7 / 12,77
12,54/13,51
9,73/10,59
-/3,59
33,75/48,01
surfaces

generally

Basement
The basement is accessed from the ground floor through a trap door, where a stone staircase made up
of 10 steps, with a tread and contra- tread different in each step. The surface of the basement is
22.12m2, their walls are stone and, in the center of the basement there is a pillar of stone size
55x55cm. The headroom at the highest point is 1.93 m, although it is a stone vault that covers the entire
surface.
Two of their perimeters were walled in 1966, behind there is the existence of a fermentation vat on each
side.
Useful surface (m2)
Volume (m3)
Lighting(m2)
1,65
3,30
Stairs PS-PB
22,12
37,16
Old winery
14,13
30,37
Fermentation vat 1
5,82
13,38
Fermentationvat 2
TOTAL
22,12
84,21
Table 3.4. Table surfaces basement
Ground floor
Accessible by Bridge street, 31. It has two entrances, one leading to the stairs to reach the first floor and
the other gives access to another room. The floor consists of masonry walls 0.50 m thick and Catalan
vaults of flat brick and stone. The cladding of the walls are coated with cement and plaster.
Useful surface (m2)
3,26
Stairs PB-P1
6,29
Access
27,16
Current winery
23,72
Store
TOTAL
60,43
Table 3.5 Table surface of the ground floor

Volume (m3)

Lighting (m2)

7,73
12,38
50,12
43,16
113,19

-/3,77
3,78/2,96
3,78/7,55

First Floor
It is the only floor where people have lived. The floor structure of the first floor to the second floor is
wooden beams, except the for the remodeling of 1966, where it was rebuilt with pretested concrete
beams.
Useful surface (m2)
Volume(m3)
Lighting(m2)
Stairs P1-P2
Hall
Living room
Dining room

7,85
9,96
10,70
28,70

21,05
25,19
27,07
72,31

2,10 / 1,33
3,37 / 4,00*
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10,88
Kitchen
0,96
Pantry
6,74
Bathroom
8,16
Bedroom 1
7,57
Bedroom 2
10,65
Bedroom 3
TOTAL
102,17
Table 3.6. Table surfaces of the first floor

27,52
2,43
15,05
20,34
19,15
26,94
258,50

1,10 / 1,36
-/0,40*
-/0,40*
1,13 / 0,40*
7,70/ 12,77

3.5

Foundations
Due to the lack of information on the house we can not be sure of the kind of foundation of the building
studied. However we can estimate the type of foundation from its age and currently restored houses in
the same sector of the municipality. So the house would be sitting on a slab of rock at a depth of 0.80 m
above the basement.

Second floor
The second floor is an open-plan room.
The floor structure of a second floor to the third floor is a one-way joists with concrete and cement
blocks not recoverable. It doesn’t contain a compression layer. Reflects. The beams of light are 5.68.
The distance between beams is 0.71 m and the free height 2, 85.It contains a metal structure with a
pillar HEB 200, and a beam IPN 200.
Useful surface (m2)
7,99
Stairs P2-P3
100,38
Clear room
TOTAL
108,37
Table 3.7 Table of surfaces of the second floor.

Volume (m3)

Lighting (m2)

9,65
286,09
295,74

12, 54/13,54
12,54/ 13,54

8,61
292,06
‐
300,67

9,73/10,59
9,73/10,59

Garage
The perimeter walls are of masonry and mud walls the height of 1.20 m. From this point the wall rises
with precast concrete blocks. The garage provides access Conception Street and the courtyard.

28,72
Garatge
TOTAL
28,72
Taula 3.10. Table of the garage areas

122,91
122,91

The ceiling of the second floor is built by self-supporting concrete beams prestressed and cement
counter with an edge of 0.24 m without a compression layer.

Interior divisions
On the third floor and the second there weren’t interior divisions.
On the first floor, internal divisions are drilling brick not seen or simple or double drilling brick. The
thickness of the interior divisions are 0.15 m, 0.10 m and 0.05 m, with a coated plaster of 0.01 m. The
interior divisions of the first floor are covered either by layers of paint, tiled or paper layer.
On the ground floor there is a division with a thickness of 0.15 m, which forms the separation between
the stairs to the first floor and ground floor. Also on the ground floor , interior divisions of masonry dry
that support the brick vaults.

Surface (m2)
11.93
Courtyard 1
89,33
Courtyard 2
TOTAL
101,26
Table 3.9 Table of the courtyard areas

Volum (m3)

As for the ceiling of the ground floor there are two plan brick vaults and a stone vault. The ceiling on the
first floor is based with joists of wood with a diameter of 0.20 m with panels without layer compression
with a total thickness of 0.32 m. Also on the first floor there is a small part of the floor 10.88 m2 consists
of pretessed concrete self -supporting beams with a girder of brick and an edge of 0.24 m.

Cover
The roof is slanted to three sides with an average slope of 63%. This includes ceramic tiles, planks and
beams, except the difference as it consists of prestressed concrete beams with fiber cement boards,
and ceramic tile and ceramic tongue and groove.
The roof of the garage is concrete beams with tongue and groove finished with ceramic tiles.

Courtyard
Joins the house with the garage. It is for private use. Save height of 2.68 meters

Superfície útil(m2)

Vertical structure
The perimeter of the house dates from the sixteenth century. It is made of masonry and mud wall with a
thickness between 40cm and 55cm with irregularities. As you climb these tall masonry walls its
thickness reduces. It is necessary to detail that the A dividing wall, consists almost entirely mud wall.
The other dividing wall is a mixture of mud, masonry and brick. Finally, the facade walls are of masonry.
As for the pillars, the basement pillar is a square shape with irregular width 0.55 m, made of dry
masonry, this pillar on the ground floor has a size of 0,50 x0, 50m, of masonry too. The first floor has
dimensions of 0.44 x0, 54m, and the second floor is a profile HEB-200. On the third floor there isn’t a
pillar.
On the other hand the garage consists of masonry walls, and from 1.20 m from the wall from it is built
of precast concrete blocks.
Horizontal structure
The ceiling of the basement is built a stone vault, with a thickness of 0.35 m, and a stone slab of 0.09 m

Third floor
The third floor consists of masonry walls and mud wall. The roof is of ceramic tiles and wooden beams,
except the some is composed of cement and concrete beams. There is a terrace which faces bridge
street.
Useful surface (m2) Volume (m3)
Lighting (m2)
2,87
Stairs P2-P3
81,90
Clear room
24,92
Terrace
109,69
TOTAL
Table 3.8. Table surfaces of the third floor

Buildings systems

Il·luminació
-

Carpentry exterior and interior
The exterior and interior woodwork of the house is simple glass timber, except the windows and door on
the first floor with access to the courtyard where the carpentry consists of aluminum single crystals. The
blinds are seen from the outside.
The woodwork of the garage is metal.
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Locksmith
The railings of the property are iron. They save a height of 1.10 m and the vertical separation between
the bars is 0.10 m. The railing outside the courtyard is also iron, with two horizontal bars separated 0.50
m, saving a height 1.00 m.
Interior Covering
The only floors with internal coverings are on the ground floor and first floor.
The ground floor only covers part of the access and the walls of the staircase to the first floor. The
coating is formed of a layer of plaster finished with a coat of paint, that due to moisture, contains cracks
and landslides.
On the first floor, the lining of the kitchen and the bathroom is based with ceramic tiling. There are two
bedrooms with a coating of plaster finished with hand painting. The rest of the first floor is a layer of
wallpaper on a white plaster due to lack of maintenance, this is remove of the surface.
External Coatings
The facade covering is a layer of plaster mortar with hand paint finish, seen on the main facade,
secondary facade, the garage facade and the entrance to Concepció Street.
As for the front of the garage courtyard and the adjoining walls, these are seen, as have no coating.
Flooring
The basement, part of the ground floor and third floors have no pavement.
The paving of the access on the ground floor and first floor are pieces of sandstone and terrazzo.
Regarding the second floor, the floor is very irregular, as in some parts of the ceramic pavement has
been raised and still exists in others.
As for the flat roof there are 2 layers of pavement, the second layer was placed because of the bad
state in which the first was. The thickness of the pavement on the flat roof is of 0.08 m.
Communication core . Stair
The staircase to the basement floor is natural stone, its steps are irregular with a rectangular section
with 9 traces from 0,20 to 0,42m, and 9 contra-traces of 0,13 to 0,26m.
The staircase from ground floor to the third floor is a support structure of ceramic material, with an
overlay of ceramic bricks using mortar as a binding material. The steps are also finished with ceramic
pieces.
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La subzona que caracteritza la vivenda és (1a) centre urbà.

3.1Dades de la parcel·la
La parcel·la esta ubicada en sòl urbà, amb una qualificació clau 1A Nucli antic. Centre urbà amb accés
pel carrer Del Pont. Pel carrer Concepció esdevé una qualificació clau 2, és a dir, edificació residencial
entre mitgeres, subzona d’eixampla clau 2A.

B

A

Fig 3.1.Emplaçament de la parcel∙la
La parcel·la de la vivenda té una superfície de 264m2, de forma irregular. La façana principal dóna el
carrer Del Pont 31, d’accés rodat amb una amplada de 4,22m. A la mateixa parcel·la però desvinculada
de la vivenda hi ha un garatge accessible des del carrer posterior, carrer Concepció 8, també d’accés
rodat amb una amplada de 5,78m.
Al carrer principal presenta una pendent del 18% i per tant hi ha un desnivell entre carrers de 5,23m.
Cal dir que es tracte d’un baix nivell de trànsit i d’un baix nivell sonor.
La parcel·la està proveïda de xarxa d’enllumenat, aigua, gas, telecomunicacions i xarxa de sanejament.
Les edificacions adjacents daten del mateix any de construcció.
La parcel·la A té una superfície de 264m2, amb una superfície construïda de 623 m2. D’altra banda la
parcel·la B té una superfície de 258m2, i una superfície construïda de 653m2.
3.2Condicions d’edificació
D’acord amb el Pla d´Ordenació Urbanística Municipal de Sallent aprovat definitivament en data 19 de
maig de 2010 per la Comissió Territorial d´Urbanisme de la Catalunya Central i publicat al DOGC de
data 16 de juliol de 2010, li correspon una qualificació de clau 1a Centre urbà pel carrer Del Pont, 31 i
Clau 2, (subzona 2a) pel carrer Concepció, 8.
Article 55. Zona de nucli antic (clau 1)
1. Comprèn els sectors urbans que corresponen al nucli de població inicial, fins a començaments del
segle XX, caracteritzats per una estructura urbana i edificació tradicionals, amb qualitat ambiental
específica. El POUM pretén assegurar de forma generalitzada el respecte a les característiques del
conjunt i la conservació o adequació a aquestes, tant en les obres de reforma de l’edificació
existent, com dels edificis de nova construcció.

Article 56. Subzona clau 1a centre urbà
Condicions d’edificació respecte la normativa
Normativa vigent (pla d’ordenació urbanística
Estat actual
municipal de sallent del 19 de maig de 2010) art
56 subzona clau 1a Centre urbà
Façana 6,47m
Parcel·la mínima Façana 7,00m
Alineació
a
façana
Profunditat
edificable
Nombre
de
plantes
A.R.M
Pati d’illa
Alçada cornisa

Obligatòria

Correcte

Segons plànol d’ordenació

Segons plànol d’ordenació

PB+2

P. Soterrani + PB + 3

10,00m
13,71m
Jardí ( no edificable)
Jardí ( no edificable)
Oscil·lar amb un marge de 1,50m respecte l’alçada
reguladora màxima situant-se 0,75 per sobre o 0,75m
per sota d’aquesta.
Alçada màxima: 2,28m
Alçada
lliure Mínim: 3,00m
mínima i màxima Màxima: 4,00m
en PB
Densitat màxima 1hab/90m2 de sostre
admesa
A dues vessants
A dues vessants
Coberta
Pendent màxima: 35%
Pendents màxims: 59,40%
S’admeten terrats en coberta.
/76,94% / 61,57%
Alers
de
cobertes
Voladís

Pati interior
Obertures
façana

Materials

les Sobresortir de línia de façana màxim: 1,20m

0,40m

Vol sobresortit de línia de façana màxim un 10% de
l’amplada del carrer o 0,60cm.
Alçada mínima del voladís 3,50m
Separació de mitgera de 0,60m
Separació entre propietats per mur opac de 1,80m
d’alçada
en Màxima amplada obertura individual 1,50m, sumatori
total d’amplades de les obertura ha de ser inferior a la
meitat d’amplada de la façana. Separació de 0,60m
amb la mitgera.

Vol : 15,87% equivalent a
0,64m

Separació: 1,55m
Mur A: 1,55m
Mur B: 1,50m
PB,PP1,PP2, correcte.
Planta
tercera
les
obertures ocupen més de
la meitat de l’amplada de
façana.
No s’admeten caixes de persianes ni forjats vistos a Planta baixa existeixen
façana
caixes de persiana vistes
Coberta de teula ceràmica, prohibides plaques de Part de la coberta és de
fibrociment
plaques de fibrociment

Taula 3.1. Condicions d’edificació clau 1.
Degut a que l’edifici estudiat conté 3 plantes pisos serà tractat com a espai sota coberta practicable
destinat a ampliar l’habitatge situat a nivell immediatament inferior, sense poder constituir en cap cas
una unitat registral independent, tal i com anomena l’article 56, punt 8.
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Article 59. Zona d’edificació residencial entre mitgeres ( clau 2)
1. Comprèn els sectors de recent creixement urbà a partir del Nucli antic, que s’organitzen seguint el
traçat oficial de carrers. Predomina l’edificació contínua organitzant illes tancades (eixample). Els
sectors més recents corresponen als barris residencials separats del Nucli principal del poble,
predominant-hi les tipologies unifamiliars (suburbanes).
La zona d’edificació correspon a la subzona (2b) Suburbana.
Article 51. Subzona d’eixample clau 2a
Condicions d’edificació respecte la normativa
Normativa
vigent
(pla
d’ordenació
urbanística municipal de sallent del 19 de
maig de 2010) art 56 subzona clau 1a
Centre urbà
Façana 7,00m
Parcel·la mínima
Alineació a façana Obligatòria
Segons plànol d’ordenació
Profunditat
edificable
Nombre
de PB+2 (màxim)
plantes
Per a planta baixa 4,50m
A.R.M
Jardí ( no edificable)
Pati d’illa
Alçada
lliure Mínim: 3,00m
mínima i màxima Màxima: 4,50m
en PB
Densitat màxima 1hab/90m2 de sostre
admesa
Taula 3.2. Condicions d’edificació clau 2b.

Estat actual

Façana 6,31m
Correcte
Segons plànol d’ordenació
P.Baixa
4,40m
Jardí ( no edificable)
Alçada mínima: 3,04m
Alçada màxima: 4,28m
‐

Durant el procés de recerca històrica i documental s’han trobat llicències i plànols de localització, però
no s’ha trobat cap tipus de documentació referent a l’edifici actual.
Per aquest motiu s’ha procedit a realitzar l’aixecament arquitectònic de l’edifici, per poder descriure i
analitzar-lo amb claredat i poder situar les lesions i patologies existents que seran objecte d’estudi, i les
posteriors reparacions i substitucions.
S’ha realitzat l’aixecament gràfic de les 5 plantes, de la façana principal,de la façana posterior de la
vivenda, i també la façana del garatge tan secundària com posterior. S’ha realitzat seccions verticals i
detalls constructius que ajuden a la descripció de l’edifici.
S’ha comentat amb manobres que van procedir a les reformes del 1966 i els propietaris de la vivenda,
per poder obtenir informació sobre els sistemes emprats en les reformes de l’edifici, i per tant el sistema
constructiu elaborat.
3.4Descripció de la vivenda
Consta d’una vivenda unifamiliar entre mitgeres, amb una planta soterrani , planta baixa , i tres plantes
tipus.
Data de construcció: entre el 1630 i el 1690.

Planta soterrani

22,12

Volum (m3)
28,14

Superfície
construïda (m2)
72,59

86,10
136,08
136,08
136,08
40,48
607,41

3,78/ 7,55
7,7 / 12,77
12,54/13,51
9,73/10,59
-/3,59
33,75/48,01

Planta soterrani
La planta soterrani s’hi accedeix per la planta baixa a través d’una trapa, on es troba una escala de
pedra formada per 10 esglaons, amb una petja i contrapetja diferent en cada graó. La superfície de la
planta soterrani és de 22,12m2. Els seus tancaments són de pedra, i el centre de la planta soterrani hi
ha un pilar de pedra de dimensions de 55x55cm. L’alçada lliure en el punt més alt és de 1,93m, tot i
que es tracta d’una volta de pedra que ocupa tota la superfície.
Dos dels seus perímetres van ser tapiats el 1966, el darrera els quals hi ha l’existència d’una tina per
cada costat.
Superfície útil (m2)
1,65
Escala PS-PB
22,12
Antic celler
14,13
Tina tapiada 1
5,82
Tina tapiada 2
TOTAL
22,12
Taula 3.4. Quadre de superfícies planta soterrani

Volum (m3)
3,30
37,16
30,37
13,38
84,21

Il·luminació(m2)
-

Planta baixa
La planta baixa és accessible pel carrer Del pont, 31. Té dues entrades, una dóna accés a les escales
per arribar a la planta primera, i l’altra dóna accés al que anomenarem magatzem de la planta baixa. La
planta està formada per parets de maçoneria de 0,50m d’espessor i voltes catalanes de maó pla i de
pedra. Els revestiments dels murs són arrebossats de ciment i guix.

3.3Aixecament arquitectònic

Superfície útil
(m2)

60,43
113,19
Planta baixa
102,17
258,50
Planta primera
108,33
295,74
Planta segona
84,77
300,67
Planta tercera
28,72
110,08
Garatge
TOTAL
406,54
1.106,32
Taula 3.3. Quadre de superfícies general

Il·luminació (m2)
Actual/Normativa
-

Superfície útil (m2)

Volum (m3)

3,26
7,73
Escala PB-P1
6,29
12,38
Accés vivenda
27,16
50,12
Actual celler
23,72
43,16
Magatzem
TOTAL
60,43
113,19
Taula 3.5 Quadre de superfícies de la planta baixa

Il·luminació(m2)
-/3,77
3,78/2,96
3,78/7,55

Planta primera
És la única planta on s’hi ha fet vida. El forjat de la planta primera a la planta segona és de bigues de
fusta, excepte una part que durant la remodelació del 1966, es va reconstruir amb bigues de formigó
pretesades.
Superfície útil (m2)
Volum(m3)
Il·luminació(m2)
Escala P1-P2
Rebedor
Sala d’estar
Menjador
Cuina
Rebost

7,85
9,96
10,70
28,70
10,88
0,96

21,05
25,19
27,07
72,31
27,52
2,43

2,10 / 1,33
3,37 / 4,00*
1,10 / 1,36
-
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6,74
15,05
Bany
8,16
20,34
Habitació 1
7,57
19,15
Habitació 2
10,65
26,94
Habitació 3
TOTAL
102,17
258,50
Taula 3.6. Quadre de superfícies de la planta primera

-/0,40*
-/0,40*
1,13 / 0,40*
7,70/ 12,77

Planta segona
La planta segona es tracta d’una sala diàfana.
El forjat de planta segona a planta tercera es tracta d’un forjat unidireccional amb biguetes de formigó i
revoltons no recuperables de ciment. No conté capa de compressió. Flecta. La llum de les biguetes és
de 5,68. L’intereix és de 0,71m i l’ alçada lliure 2,85m. Conté una estructura metàl·lica amb un pilar
HEB 200, i una biga IPN 200.
Superfície útil (m2)
Volum (m3)
Il·luminació(m2)
7,99
9,65
Escala P2-P3
100,38
286,09
Sala diàfana
295,74
TOTAL
108,37
Taula 3.7 Quadre de superfícies de la planta segona.

12, 54/13,54
12,54/ 13,54

Planta tercera
La tercera planta està constituïda per murs de tapia i maçoneria . La coberta és de teula ceràmica i
bigues de fusta, excepte una part que està formada per plaques de fibrociment i bigues de formigó.
Existeix una terrassa que dóna el carrer Del Pont.
Superfície útil(m2)

Volum (m3)

2,87
8,61
Escala P2-P3
81,90
292,06
Sala diàfana
24,92
Terrassa
‐
109,69
300,67
TOTAL
Taula 3.8. Quadre de superfícies de la tercera planta

Il·luminació(m2)
9,73/10,59
9,73/10,59

Estructura vertical
El perímetre de la vivenda data del segle XVI. Està elaborada de maçoneria en sec i tapia amb uns
espessors entre 40cm i 55cm amb irregularitats. A mesura que ascendim d’alçada aquests murs de
maçoneria disminueixen la seva espessor. Cal detallar que el mur de mitgera A, està constituït quasi
en tota la seva totalitat de mur mitgera de càrrega de tapia. En l’altre mur de mitgera es troba una
barreja entre mur de tàpia, maçoneria en sec i fàbrica de maó. Finalment els murs de façana són de
maçoneria en sec.
Pel que fa el pilars, tenim el pilar de la planta soterrani de forma quadrada amb una amplada irregular
de 0,55m, constituït de maçoneria en sec, aquest mateix pilar a la planta baixa té unes dimensions de
0,50x0,50m, també de maçoneria en sec. A la planta primera té unes dimensions de 0,44x0,54m, i a la
planta segona es tracta d’un perfil HEB-200. A la planta tercera no existeix el pilar.
D’altra banda tenim el garatge que està format per murs de maçoneria en sec, i a partir de 1,20m el
mur està construït per blocs prefabricats de formigó.
Estructura horitzontal
El sostre de la planta soterrani està construït per una volta de pedra, amb una espessor de 0,35m, i per
una llosa de pedra de 0,09m.
Pel que fa el sostre de la planta baixa, es tracta de dues voltes de maó pla i una volta de pedra. El
sostre de la planta primera es basa en biguetes de fusta de diàmetre de 0,20m amb empostissat sense
capa de compressió amb una espessor total de 0,32m. També en la planta primera una petita part del
forjat de 10,88m2 està format per biguetes pretesades autoportants de formigó amb solera de maó buit
amb un cantell de 0,24m.

Coberta
La coberta inclinada és a tres vessants amb un pendent mitjà del 63%. Aquesta està formada per
teules ceràmiques, llates i bigues de fusta, excepte una part que es diferencia ja que està constituïda
per bigues de formigó pretesades amb plaques de fibrociment, i teula ceràmica i encadellat ceràmic.
La coberta del garatge és de bigues de formigó amb encadellat ceràmic i amb acabat de teules
ceràmiques.

Superfície (m2)
11.93
Pati1
89,33
Pati2
TOTAL
101,26
Taula 3.9 Quadre de superfícies del pati d’illa
Garatge
Els murs perimetrals són de tapia i maçoneria en sec fins l’alçada de 1,20m. A partir d’aquest punt el
mur s’aixeca amb blocs prefabricats de formigó. El garatge dóna accés el carrer Concepció i el pati
d’illa interior.
Superfície útil(m2)
Volum (m3)
Il·luminació
122,91
122,91

Fonamentació
Degut a la poca informació de la vivenda no es pot assegurar el tipus de fonamentació de l’edifici
estudiat. Tot hi així podem estimar el tipus de fonamentació a partir de l’edat i d’altres vivendes
rehabilitades actualment del mateix sector del municipi. Per tant la vivenda estaria assentada sobre una
llosa de roca, a una profunditat de 0,80m respecte la planta soterrani.

El sostre de la segona planta està construït amb biguetes pretesades autoportants de formigó i
revoltons prefabricats de morter de cantell 0,24m sense capa de compressió.

Pati d’illa
Uneix la vivenda amb el garatge. És d’ús privat. Salva una alçada de 2,68m.

28,72
Garatge
TOTAL
28,72
Taula 3.10. Quadre de superfícies del garatge

3.5Sistemes constructius

-

Divisions interiors
A la tercera i la segona planta no existeixen divisions interiors.
A la primera planta, les divisions interiors són de maó foradat no vist o de maó foradat simple o doble.
Les espessors de les divisions interiors són de 0,15m, 0,10m i 0,05m, amb un acabament d’enlluit de
guix de 0,01m. Les divisions interiors de la primera planta estan revestides ja sigui per capes de
pintura, enrajolat o capa de paper.
A la planta baixa es troba una divisió d’espessor de 0,15m, que forma la separació entre les escales
d’accés a la primera planta, i la planta baixa. També a la planta baixa es troben divisions interiors de
maçoneria en sec que aguanten les voltes de maó pla de la planta baixa.
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Fusteria exterior i interior
La fusteria exterior i interior de la vivenda és de fusta amb vidre senzill, excepte les finestres i la porta
de la primera planta amb accés el pati d’illa on la fusteria és d’alumini amb vidres senzills. Les caixes
de persianes són vistes des de l’exterior.
La fusteria del garatge és metàl·lica.
Serralleria
Les baranes de la vivenda són de ferro. Guarden una alçada de 1,10m, i la separació entre els barrots
verticals és de 0,10m. La barana exterior del pati d’illa és també de ferro, amb dos barrots horitzontals
separats 0,50m, salvant una alçada de 1,00m.
Revestiments interiors
Les úniques plantes amb revestiments interiors són part de la planta baixa i la primera planta.
La planta baixa, solament està revestida la part de l’accés i els murs d’escala d’accés a la planta
primera. El revestiment està format per un enlluït i un acabat amb una capa de pintura, que degut a la
humitat, conté fissures i despreniments.
A la primera planta, el revestiment de la cuina i del bany és tracta d’un enrajolat de peces ceràmiques.
També hi ha dues habitacions amb revestiment d’ enlluït amb acabat d’una mà de pintura. La resta de
la planta primera, es tracta d’una capa de paper pintat sobre un enlluït de guix blanc previ, que degut a
la manca de manteniment, aquest està desadherit de la seva superfície.
Revestiments exteriors
El revestiments de façana es tracta d’un arrebossat de capa de morter amb un acabat de mà de
pintura, tant a la façana principal, posterior, i la façana del garatge d’accés el carrer Concepció.
Pel que fa a la façana del garatge del pati d’illa, i els murs de mitgera, aquests són vistos, no tenen cap
tipus de revestiment.
Paviments
La planta soterrani, part de la planta baixa i la tercera planta no tenen paviment.
El paviment d’accés a la planta baixa, i la primera planta és de peces de gres i de terratzo. Pel que fa la
segona planta el paviment és molt irregular, ja que en algunes parts el paviment ceràmic ha estat
aixecat i en altres encara existeix.
Pel que fa la coberta plana hi ha 2 capes de paviment, la segona capa es va col·locar degut el mal
estat en què estava la primera. L’espessor del paviment en la coberta plana és de 0,08m.
Nucli de comunicació. Escala
L’escala d’accés a la planta soterrani és de pedra natural, els seus esglaons són irregulars de secció
rectangular, amb 9 petges de 0,20 a 0,42m, i 9 contrapetges d’ entre 0,13 a 0,26m.
L’escala d’accés des de la planta baixa fins a la tercera planta és amb una estructura de suport de
material ceràmic, amb una superposició de maons ceràmics utilitzant morter com a material d’unió. Els
esglaons també són de peces ceràmiques amb una acabat de paviment de gres.
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4 DIAGNOSIS. PATHOLOGICAL STUDY
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4.1
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Diagnosis aim

The technical opinion on the house with party walls of the town of Sallent will be carried out to
determine the general condition of the building, based on its visual inspection.
The opinion is based on the detailed visual inspection of all building elements. The ultimate goal is to
identify precisely the condition to preservation , and to assess if a new and more comprehensive
diagnosis is necessary working with specialized tools.

4.2.1

Physical Injury

Capillary damp: the water rises from the ground by vertical elements.
Injury: Primary injury is a previous direct injury.
Location: in the basement and first floor.

The diagnostics will seek to:
- The identification of impairment caused by external causes or internal defects, shortcomings or lack of
maintenance.
- Conducting a proper pre-audit of the condition of the building.
- Classification, in order of severity of the damage adapting actions.
- Assess the importance of damage and dictate the need for intervention.

Items damaged in building: masonry walls, slabs and masonry coatings.
Location of injury: vertical and horizontal elements.
Orientation: This injury affects the areas where they are located in the northwest.
Level of exposure: h = 0.20 m, the highest point on the street.

4.2

Introduction of these diseases detected

The constructive pathology studies the problems that appear in a building after its execution.
To study the problem first it’s necessary to know the evolution process, the origin, the causes,
symptoms and their current state, so we know the disease process and cause the unit to study.
We can find different types of causes:
- Direct: are the immediate source of the pathological process.
- Indirect: these are the direct causes needed to start the disease process.
The injury is the final effect or symptom of pathological process. The lesion may be primary or
secondary, the primary is shown first in the sequence of the same, while the secondary injury arises
because of a previous injury.
Injuries are classified according to the nature of the pathological process in physical, mechanical or
chemical.
The physical injuries are those in which the pathological problem is based on physical facts, as in this
case, damp: capillary, filtration, condensation and accidental; erosion and dirt. Mechanical lesions
predominate the mechanical factor, so , injuries due to movements or openings, separation between
elements or wear of these. Mechanical injuries suffered are deformations, cracks, fissures, erosions and
landslides.
Finally, there are chemical injuries are pathologies where the origin is due to salts, acids or alkalis that
react chemically to produce loss of material, and decomposition. The highlights in this diagnosis are
rust, corrosion and organisms.
The organisms in this case are only visible microscopic. However, there was existence of xylophages
insects, as they have left their mark on the elements of wood.

4.3 Files diseases

Comment: damp is located around the perimeter of the basement, in the walls and around pillars and
masonry. On the ground floor, the damp appears on all the perimeter walls, especially in the walls
adjoining the main facade wall and enclosing wall of the winery. This humidity amounts to about 0.20 m
above the highest point of the street. It is also located at the top of the pillar, therefore, affects the
wrought on the ground floor. (H.C.6).
There are superficial injuries visible
Injuries resulting from: rot fungi, Landslides, erosion.
Analysis of the process. Diagnosis:
- Cause: soil moisture.
- Evolution: existing year-round. The moisture occurs in other conditions such rot fungi, erosion
and landslides.
- Current status: there are injuries, consistent with the injuries resulting.
Proposed action:
Removing the direct cause, acting with drainage by ventilation of the room from vents, doors and
windows or air circulation to promote the evaporation of water. Horizontal bars will also be placed with
epoxy mortar injections. It will waterproof from ground level, and in the basement on the stone vault,
the ground floor, too. The masonry walls and mud walls will cover with lime mortar at this way, it will
promote the ventilation and will help the lack of damp hair as it contains bactericidal and fungicidal
properties.
Images: HC1, HC2, HC3, HC4, HC5 and HC6.
Filtration damp : water penetrates from the outside and inside the house through the closure, either
by mass, the pores, or taking advantage of the openings closed.

The images of these diseases can be seen in Annex 11.3
Injury: Primary injury is a previous direct injury.
Location: in the garage and the mud walls.
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- Current status: there are injuries, consistent with the injuries resulting.
Damaged building elements: mud walls, vaulted brick, concrete block wall, slanted roof and ceramic
tile.
Location of injury: vertical elements and horizontal.
Orientation: the areas affected by this injury do not affect the location.
Comment: Water is filtered by the elements of the house and is visible at the point of departure. In the
roof it penetrates the wood planks and the wall drops mud walls decreasing all the properties. In the
area of the garage the water filters through the roof, passing through the beams. Also filtered by the wall
of the garage through the joints of precast concrete blocks.
Analysis of the process. Diagnosis:
- Cause: the lack of maintenance of roofs and walls.
- Evolution: the existence of leaks due to weather, like rain.
- Current status: material damage due to water infiltration cannot be seen, only a few left by
flowing wall Tapia. (H.F.8).

Proposed action:
Because it’s not possible to install thermal proofing due to the aesthetics of the masonry being limited,
the conditions will be changed through by an inner surface temperature. Acting with drainage by
aeration of the room from vents, doors and windows or air circulation to promote the evaporation of
water. So the floor is properly ventilated so it does not produce any damp.
The entrance door, which will contain aeratorsand spread air access on the ground floor. A hinged
window with aerators and an open gate for access to the main facade will be placed.
Images: H.S.11, H.S.12, and H.S.13 H.S.14.
Accident damp : injury caused by pipe breaks, causing focal point of moisture.
Location: on the ground floor.

Proposed action:
Assessment of risk of leakage points.
Repair of the roof of the garage. Repair of concrete blocks together.
Replacement of the roof tile ceramic housing. Rehabilitation of masonry walls and mud walls affected,
from lime mortar to improve the resistance properties of water-resistent walls . The wall of mud and
masonry will be mortar with lime mortar, and will form a cladding of 0.033 cm of plaster-rolled, with air
chamber of 0.05 m thick. The structure of the cladding will be metallic, but it will be protected to not
react with lime mortar.

Comment: moisture becomes the dividing wall to 1.45 m above the slab.

Images: H.F.7, H.F.8, and H.F.9 H.F.10.

Images: H.A.15.

Damp condensation inside surface: is it the result of condensing water vapor on the inside of the
enclosure.
Injury: Primary injury is a direct previous injury.
Location: in the basement and ground floor.
Items damaged building: masonry walls.
Location of injury: vertical elements.
Orientation: the areas affected by this injury is located in the northwest.
Injuries resulting from: rot fungi, moss.
Comment: it becomes moisture in places where there is a closed pressure difference relative. This
injury is dependent on temperature and surface dew point temperature.
Analysis of the process. Diagnosis:
- Cause: pressure difference.
- Evolution: existing year-round. Itself occurs in other conditions such as moisture would rot
fungi, erosion and landslides.

Analysis of the process. Diagnosis:
- Cause: lack of maintenance of the installation of water.
- Evolution: the lesion spreads increase the area.
- Current status: the surface is wet.
Proposed action: scratch the plaster and replace the installation of water.

Atmospheric erosion: the loss or transformation of the material surface due to the rain water, ice and
expansion.
Injury: Primary injury is a direct advance.
Location: in the main front and rear horizontal elements.
Items damaged building: facade and eaves of the roof spoiler.
Orientation: the areas affected by this injury is located in the northwest.
Injuries resulting from: landslides.
Comment: Because of the weather and lack of maintenance items deteriorate, producing cycles of
alternate wetting and drying stresses in the coatings and expansion and retraction.
Analysis of the process. Diagnosis:
- Cause: weather.
- Evolution: as the worse over the years.
- Current status: loss of the cantilever material, and part of the roof spoiler.
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Proposed action:
Restoration of the spoiler to return the original structure. Because it’s impossible to do some proposals
to avoid losses due to weather conditions, it will be demolished leaving the existing siding and masonry
but it will be protected by lime mortar placed in masonry walls. However, natural stone can be affected
also by atmospheric agents such as diesel fuel that produces sulfur dioxide that causes a degenerative
process in the stone. So you need a maintenance process, from a layer of silicone resins.

Items damaged building: forging third floor.
Injuries resulting from: cracks and slight cracks.
Comment : The third floor structure reflects throughout its area about 0.04 cm on average. This is
wrought with one-way prestressed concrete beams with coves not recoverable and does not contain
cement layer compression.

Images: E.A.16 and E.A.17.
Dirt cleaned by differential: dirty particles penetrate the pores of the surface or the specific
concentration of rain water, flowing in the dirty walls.

Analysis of the process. Diagnosis:
- Cause: settlement of structure or execution constructuctiva not professional.
- Evolution: placing witnesses plaster should not be opened.
- Current status: the slab reflects throughout its area of the cantilever material loss, and part of
the roof spoiler.

Location: in the main front and rear.

Proposed action:
- Repair the floor through the construction of a layer of mesh compression and electro-pinned to the
perimeter walls.

Items damaged building: facade and facade.

Images: D.20.

Injury: Primary injury is a direct advance.

Location of the lesion: in horizontal elements.
Orientation: the areas affected by this injury is located in the northwest.

Cracks: uncontrolled longitudinal opening of a construction element, or structural change in a simple
closure.

Injuries resulting from: landslides.
Comment: Because the weather and lack of maintenance.

Injury: Primary injury is a direct advance.

Analysis of the process. Diagnosis:
- Cause: weather.
- Evolution: as the worse over the years.
- Current status: flowing visible facades.

Location: dividing wall.

Proposed action:
Prevent formation of dust, from the placement of flashing on ledges of the windows. The removal of dirt
can be done in two forms, wet and dry. The dry process is done by mechanical means from
sandblasting or barbed steel brush, the wet process is carried out with hot water and a soapy solution
launched with pressure or an active detergent.
Prevention is based on applying a waterproof product, transparent and opaque, as is a silicone resin
layer.

Injuries resulting from: detachment of the coating and the material itself.
Comment: the cracks are located in the dividing walls and are continuous across the wall. Longitudinal
compression.
Analysis of the process. Diagnosis:
- Cause: differential settlement, rudimentary construction.
- Evolution: placing witnesses plaster should not be opened.
- Current status: the cracks are visible, with a depth of 0.20 cm.

Images: B.N.18 and B.N.19.

Proposed action:
Repair cracks from sealing material as would be refilled and mortar structure, placement of a steel mesh
fixed with structure staples.

4.2.2

Images: E.21, E.22 and E.23.

Mechanical injury

Deformation: change of form undergone by a structural element as a result of mechanical effort.

Slight cracks: Longitudinal openings that affect only the side surface of the construction element.

Injury: Primary injury is a direct advance.

Injury: secondary.

Location: forged unidirectional.

Location: first floor and second floor and third floor.
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Items damaged building: masonry walls, and floor.
Location of injury: vertical
Injuries resulting from: landslides.
Analysis of the process. Diagnosis:
- Cause: lack of grip.
- Evolution: placing witnesses plaster should not be opened.
- Current status: the cracks are visible, with a depth of 0.20 cm.
Proposed action:
Refilled with mortar structure with a back surface cleaning.

Comment: the oxidation occurring in the outer railings of the houses on the edge of the garage
entrance, and the whole beam and pillar metal the second floor.
Analysis of the process. Diagnosis:
- Cause: weather and contact with oxygen.
- Evolution: is aggravated by age.
- Current status: oxide layer on its surface.
Proposed action:
Repairing the damage from abrasive systems by removing the oxide layer, this causes a decrease in
the profiles. It will protect the metal structure, from perlite and vermiculite, for a rustic finish on the
exterior elements. The interior elements used intumescent paint, so manual protection profiles.

Images: F.24 and F.25
Images: O.28, O.29, O.30 and O.31.
Landslides: longitudinal openings that affect only the side surface of the construction element.
Organisms: this is the set of all living beings, from animals to plants.
Injury: secondary.

Injury: secondary.

Location: first floor and second floor and third floor.
Location: on the ground floor, ground and under cover.
Items damaged building: masonry walls, and floor.
Items damaged building: masonry walls, wooden ceiling.
Location of injury: vertical and horizontal elements.
Comment: coatings either facades, interior walls, partitions, false ceilings, tiles, are in poor condition
due to prior injuries in some cases and others due to lack of maintenance.
Analysis of the process. Diagnosis:
- Cause: previous lesions, cracks, fissures, weather, non-existent maintenance.
- Evolution: placing witnesses plaster should not be opened.
- Current status: the cracks are visible, with a depth of 0.20 cm.
Proposed action:
Repair of dividing walls, so existing cracks and fissures. Restoration of the facades.
Images: d.26 and d.27.
4.2.1

Chemical injury

Location of injury: vertical and horizontal elements.
Injuries resulting from: cracks, landslides.
Comment: microscopic plants can be found in silver would be lower as white rot fungi, and moss. Also
covered under the beams and planks of wood were attacked by insects, and perhaps because of roof
leaks and there are also microscopic plants that would generate the moss rot in wood.
Analysis of the process. Diagnosis:
- Cause: contact with atmospheric agents, moisture.
- Evolution: aggravated by age
- Current status: microscopic plants visible on the ground floor, and longer work damaged wooden
planks and beams of the roof.
Proposed action:
To remove all the microscopic plants, we must first remove the existing moisture in the affected areas.
As for the cover, because of the deterioration it must be replaced.

Oxidation: transformation in the surface of metal oxide in contact with oxygen.

Images: O.P.32, O.P.33, O, and I.34 O.I.35

Injury: primary.

4.4 Conclusions – Technical Evaluation of existing building

Location: in vertical and horizontal elements.

From the technical and structural recalculation the following conclusions have been made:

Items damaged building: on railings, lintels and metal profiles.

Rationale: The foundation has settled and is stable, so it does not need an intervention.

Injuries resulting from: landslides, cracks and dirt.
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Structure: The lesions found are damp capillary, by filtration, and accidental condensation surface, and
deformation and organisms. Structure can be regarded as being in a acceptable state, although it would
be necessary to make some small contributions to support the proper functioning seeing as that in the
long-term it could cause serious structural damage.
Roofs: The roofs are affected by various injuries, such as humidity, organisms, and landslides. However
these lesions produce more damage to the structure, rather than one's own roof. The covers have a
very serious lack of maintenance because they contain broken parts, leaks, organisms and seals in the
gutters. It is therefore necessary to undertake a complete replacement of the roof.
Exterior: small lesions are mild in nature, like landslides or erosion, which are due to a lack of
maintenance or poor construction process.
Interior joinery: injuries observed from previous injuries, or perhaps because of a bad construction
system.
In the following table you can see the damage classification in order of severity:
Legend: VS: Very serious G: serious S:slight : I Immediate: NI: not immediately
Classification of
damage in order
of severity
Damp by
filtration
Capillary damp

Importance
MG
G L
X

Intervention
I
NI

They promote the deterioration of building
elements, affect their construction features.

X
X

It is the predominant lesion in the house,
and therefore produces other secondary
lesions
The current cracks are consolidated

X

Cracks
X

X
may affect structural elements

accidental damp
X
Deformation

Comment

X

X

X

Landslides

X

X

atmospheric
erosion

X

X

Oxidation

X

X

Organisms

X

X

Fissures
X
Dirt cleaned by
differential
X
Taula 4.1. Classification of damage

Plaster Witnesses indicate
deformation has already ended.
As a result of previous injuries.

that

the

Due to weather and lack of maintenance.
.
Lack of maintenance..
The elements attacked by these organisms
are now obsolete.
Lack of maintenance.

X
. Due to weather and lack of maintenance.
X
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4.1Objecte de la diagnosi
La diagnosis sobre la vivenda unifamiliar entre mitgeres de la vila de sallent es durà a terme per
conèixer l’estat general del edifici, basant-se en la inspecció visual del mateix.
La diagnosis està basada en l’ inspecció visual detallada de tots els elements constructius. L’objectiu
final és identificar de manera precisa el seu estat de conservació, i poder valorar , si és necessari una
nova diagnosi més exhaustiva, amb eines de treball especialitzades.

4.3.1Lesió física
Humitat capil·lar: l’aigua provinent del sòl ascendeix pels elements verticals.
Lesió: primària , directe es tracta d’una lesió prèvia.
Localització: en planta soterrani i planta primera.

La diagnosi tractarà de:
‐ La identificació dels deterioraments produïts per causes externes o internes, vicis, mancances o
falta de manteniment.
‐ La realització d’una prediagnosi correcta del estat de conservació del edifici.
‐ Classificació , per ordre de gravetat dels danys produïts adequant les actuacions.
‐ Avaluar la importància del dany i dictaminar la necessitat de intervenció.
4.2Introducció de les patologies detectades
La patologia constructiva estudia els problemes que apareixen en una edifici després de la seva
execució.
Per poder estudiar el problema primer serà necessari conèixer el procés , l’origen, les causes, la seva
evolució, els seus símptomes i l’estat actual, per tant haurem de conèixer el procés patològic i la causa
de la unitat a estudiar.
Podem trobar diferents tipus de causes:
‐ Directes: constitueixen l’origen immediat del procés patològic.
‐ Indirectes: són les que necessiten una causa directe per iniciar el procés patològic.
La lesió és el símptoma o efecte final del procés patològic. La lesió pot ser primària o secundària, la
primària és la que apareix en primer lloc en la seqüència temporal del mateix, mentre la lesió
secundària sorgeix degut a una lesió anterior.
Les lesions es classifiquen segons el caràcter del procés patològic, en físiques, mecàniques o
químiques.
Les lesions físiques són aquelles en les que la problemàtica patològica està basada en fets físics, com
en aquest cas, humitats: capil·lars, de filtració, de condensació i accidental; erosió i brutícia.
Les lesions mecàniques són les que predominen el factor mecànic, és a dir, lesions causades degut a
moviments o obertures, separació entre elements o desgast d’aquests. Les lesions mecàniques
sofertes són: deformacions, esquerdes, fissures, erosions i despreniments.
Per últim, hi ha les lesions químiques, es tracten de patologies on l’origen és degut a sals, àcids o
àlcalis, que reaccionen químicament produint pèrdua del material, i descomposició. Les destacades en
aquesta diagnosi són oxidació, corrosió i organismes.
Els organismes en aquest cas, només són visibles els microscòpics. Tot i així, hi hagut existència
d’insectes xilòfags, ja que han deixat la seva petjada en els elements de fusta.
4.3Fitxes de patologies

Elements constructius danyats: murs de maçoneria, lloses de maçoneria i revestiments.
Localització de la lesió: en elements verticals i horitzontals.
Orientació : les zones on afecta aquesta lesió estan localitzades el nord- oest.
Nivell d’exposició: h= 0,20m, respecte el punt més alt del carrer.
Observacions: la humitat és localitzada en tot el perímetre de la planta soterrani, tan els murs com la
volta de maçoneria i el pilar . A la planta baixa, la humitat esdevé per tots els murs de perímetres,
sobretot en els murs mitgera, el mur de façana principal i el mur de tancament del celler. Aquesta
humitat ascendeix aproximadament fins a uns 0,20m respecte el punt més alt del carrer. També està
localitzada en la part superior del pilar que, per tant, afecta al forjat de la planta baixa. (H.C.6).
Existeixen lesions superficials visibles.
Lesions resultants: Fongs de putrefacció, verdet. Despreniments, erosions.
Anàlisis del procés . Diagnòstic:
‐ Causa: la pròpia humitat del sòl.
‐ Evolució: existent durant tot l’any. La pròpia humitat esdevé en altres patologies com seria fongs
de putrefacció, erosió , i també despreniments.
‐ Estat actual: existeixen les lesions, amb les conseqüents lesions resultants.
Propostes d’actuació:
Eliminació de la causa directa, actuant amb drenatges per ventilació de l’estança a partir de reixes de
ventilació, i finestres o portes amb airejadors, per fomentar la evaporació d’aigua. També es col·locarà
barreres horitzontals, amb injeccions de morter epoxi. S’impermeabilitzarà a partir del nivell del sòl, és a
dir, en la planta soterrani, i també sobre la volta de pedra, de la planta baixa. Els murs de maçoneria i
tapia seran arrebossats amb morter de calç, d’aquesta manera fomentarà la ventilació i per tant ajudarà
a la inexistència de les humitats capil·lars, ja que conté propietats fungicides i bactericides.
Imatges: H.C.1, H.C.2, H.C.3, H.C.4, H.C.5 i H.C.6.

Humitat per filtració : aigua provinent del exterior, penetra a l’interior de la vivenda a través del seu
tancament, ja sigui per la massa, pels porus, o aprofitant les obertures del tancament .

Les imatges de les patologies es poden veure en el annex B.
Lesió: primària , directe es tracta d’una lesió prèvia.
Localització: en el garatge, i el mur de tapia.
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Elements constructius danyats: murs de tapia, volta de maó pla, mur de bloc de formigó, i coberta
inclinada de teula ceràmica.
Localització de la lesió: en elements verticals, i horitzontals.
Orientació : les zones on afecta aquesta lesió no afecta la localització.
Observacions: l’aigua es filtra pels elements de la vivenda i es visible en el punt de sortida. En la
coberta penetra per les llates de fusta i descendeix per la paret de tapia disminuint-li les seves
propietats. En la zona del garatge l’aigua es filtra per la coberta, transcorrent per les biguetes. També
es filtra pel mur del garatge a través de les juntes dels blocs prefabricats de formigó.
Anàlisis del procés . Diagnòstic:
‐ Causa: la falta de manteniment de les cobertes i dels murs.
‐ Evolució: existència de les filtracions degut els agents atmosfèrics, com la pluja.
‐ Estat actual: no s’aprecien lesions dels materials degut a les filtracions d’aigua, només alguns
regalims deixats pel mur de tapia. (H.F.8)
Propostes d’actuació:
Valoració dels punts de riscs de les filtracions.
Reparació de la coberta del garatge. Reparació de les juntes de blocs de formigó.
Substitució de la coberta de teula ceràmica de la vivenda. Rehabilitació dels murs de tapia i de
maçoneria afectats, a partir de morter de calç per millorar la resistència i les propietats hidròfugues dels
murs. El mur de tapia i maçoneria s’arrebossarà amb morter de calç, i es formarà un extradossat de
0,033cm de plaques de guix-laminat, amb una càmera d’aire de 0,05m d’espessor. Pel que fa
l’estructura de l’extradossat, serà metàl·lica, però protegida perquè no reaccioni amb el morter de calç.
Imatges: H.F.7,H.F.8, H.F.9 i H.F.10.
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Evolució: existent durant tot l’any. La pròpia humitat esdevé en altres patologies com seria fongs
de putrefacció, erosió , i també despreniments.
Estat actual: existeixen les lesions, amb les conseqüents lesions resultants.

Propostes d’actuació:
Degut a que no es pot col·locar aïllament tèrmic , ja que sinó l’estètica de la maçoneria es veuria
delimitada, es canviarà les condicions a través del canvi de la temperatura superficial interior, i la
temperatura de rosada. Actuant amb drenatges per aireació de l’estança a partir de reixes de
ventilació, i finestres o portes amb airejadors, per fomentar la evaporació d’aigua. De manera que la
planta baixa estigui degudament ventilada perquè no es produeixin cap tipus d’humitat.
La porta d’entrada, contindrà airejadors que propaguin l’aire a l’accés de la planta baixa. Es col·locarà
una finestra abatible amb airejadors. I una reixa oberta d’accés a la façana principal.
Imatges: H.S.11, H.S.12,H.S.13 i H.S.14.

Humitat accidental: lesió produïda per ruptures de conduccions, que provoca focus puntuals
d’humitat.
Localització: en planta baixa.
Observacions: esdevé la humitat en el mur de mitgera a 1,45m respecte el forjat.
Anàlisis del procés . Diagnòstic:
‐ Causa: manca de manteniment de la instal·lació d’aigua.
‐ Evolució: la lesió es propaga augmentant la superfície.
‐ Estat actual: la superficíe està humida.
Propostes d’actuació: Rascar l’arrebossat i substituir la instal·lació d’aigua.

Humitat de condensació superficial interior: és la conseqüència de condensar-se el vapor d’aigua
sobre la cara interior del tancament.

Imatges: H.A.15.

Lesió: primària , directe es tracta d’una lesió prèvia.
Localització: en planta soterrani i planta baixa.

Erosió atmosfèrica: pèrdua o transformació superficial del material, degut a l’aigua de la pluja ,
gelades i dilatacions.

Elements constructius danyats: murs de maçoneria.
Localització de la lesió: en elements verticals.
Orientació : les zones on afecta aquesta lesió està localitzades el nord- oest.
Lesions resultants: fongs de putrefacció, verdet.
Observacions: esdevé la humitat en els llocs més tancats on hi ha una diferència de pressió relativa.
Aquesta lesió depèn de la temperatura de rosa i de la temperatura superficial interior.
Anàlisis del procés . Diagnòstic:
‐ Causa: diferència de pressions.

Lesió: primària , directe es tracta d’una lesió prèvia.
Localització: en la façana principal i posterior, en elements horitzontals.
Elements constructius danyats: voladís de façana principal i aleró de coberta.
Orientació : les zones on afecta aquesta lesió està localitzades el nord- oest.
Lesions resultants: despreniments.
Observacions: degut els agents atmosfèrics i la falta de manteniment, els elements es deterioren,
produint cicles alternatius de humectació i dessecació sometent els revestiments a tensions de
expansió i retracció.
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Anàlisis del procés . Diagnòstic:
‐ Causa: agents atmosfèrics.
‐ Evolució: s’agreuja a mesura del pas dels anys.
‐ Estat actual: pèrdua del material dels voladís, i part del aleró de coberta.
Propostes d’actuació:
Restauració del aleró per a retornar l’estructura original. Degut a que no es pot realitzar cap proposta
per evitar les pèrdues per afeccions meteorològiques, es realitzarà l’enderroc del actual revestiment, i
es deixarà la maçoneria vista, però aquesta serà protegida pel morter de calç col·locat en els murs de
maçoneria. Tot i així, la pedra natural pot ser afectada, també, pels agents atmosfèrics com el
carburant de gasoil que produeix biòxid de sofre que provoca un procés degeneratiu en la pedra. Per
tant serà necessari un procés de manteniment, a partir de una capa de resines de silicona.
Imatges: E.A.16 i E.A.17.

Brutícia per netejat diferencial: les partícules embrutants penetren pels porus de la superfície o tal
vegada la concentració puntual d’aigua de la pluja, forma regalims bruts en les façanes.
Lesió: primària , directe es tracta d’una lesió prèvia.
Localització: en la façana principal i posterior.

5.3.2Lesió mecànica
Deformacions: canvi de forma sofert a un element estructural com a conseqüència d’un esforç
mecànic.
Lesió: primària , directe es tracta d’una lesió prèvia.
Localització: forjat unidireccional .
Elements constructius danyats: forjat de planta tercera..
Lesions resultants: fissures i esquerdes.
Observacions: el forjat de planta tercera flecta en tota la seva àrea uns 0,04 cm de mitjana. Aquest
forjat és unidireccional amb biguetes pretesades de formigó, amb revoltons no recuperables de ciment i
no conté capa de compressió.
Anàlisis del procés . Diagnòstic:
‐ Causa: assentament del forjat o execució constructuctiva no professional.
‐ Evolució: col·locació de testimonis de guix, no s’han obert.
‐ Estat actual: el forjat flecta en tota la seva area pèrdua del material dels voladís, i part del aleró
de coberta.

Localització de la lesió: en elements horitzontals.

Propostes d’actuació:
‐ Reparació del forjat a través de la construcció d’una capa de compressió i una malla
electrosoldada clavada en els murs perimetrals.

Orientació : les zones on afecta aquesta lesió està localitzades el nord- oest.

Imatges: D.20.

Elements constructius danyats: façana principal i façana posterior.

Lesions resultants: despreniments.
Observacions: degut els agents atmosfèrics i la falta de manteniment.
Anàlisis del procés . Diagnòstic:
‐ Causa: agents atmosfèrics.
‐ Evolució: s’agreuja a mesura del pas dels anys.
‐ Estat actual: regalims visibles a les façanes.
Propostes d’actuació: Prevenir la formació de brutícia, a partir de la col·locació d’escopidors en els
ampits de les finestres. Per l’eliminació de la brutícia es pot realitzar de dues formes, la humida i la
seca. El procés sec es realitza per mitjans mecànics a partir de raig de sorra o raspall de pues d’acer,
el procés humit es realitza amb aigua calenta i una solució sabonosa llençada a pressió o amb un
detergent actiu.
La prevenció es basa en l’aplicació d’un producte impermeable, transparent i opac , com seria una
capa de resines de silicona.
Imatges: B.N.18 i B.N.19.

Esquerdes : obertura longitudinal incontrolada d’un element constructiu , estructural o de simple
tancament, canvi de forma sofert a un element estructural com a conseqüència d’un esforç mecànic.
Lesió: primària , directe es tracta d’una lesió prèvia.
Localització: mur de mitgeres.
Lesions resultants: despreniments del revestiment i del propi material..
Observacions: les esquerdes es situen en els murs de mitgera i són continues en tot el mur.
Longitudinals a compressió.
Anàlisis del procés . Diagnòstic:
‐ Causa: assentaments diferencials, construcció rudimentària.
‐ Evolució: col·locació de testimonis de guix, no s’han obert.
‐ Estat actual: les esquerdes són visibles i amb una fondària de 0,20cm.
Propostes d’actuació:
Reparació de les esquerdes a partir de material de reomplert i segellat com seria morter estructural,
col·locació d’una malla d’acer fixat amb grapes estructurals.
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Imatges: d.26 i d.27.
Imatges: E.21, E.22 i E.23.
4.2.1Lesió química
Fissures:obertures longitudinals que afecten només a la cara superficial del element constructiu.

Oxidacions: transformació en òxid de la superfície dels metalls en contacte amb l’oxigen.

Lesió: secundària .

Lesió: primària.

Localització: planta primera i planta segona i planta tercera..

Localització: en elements verticals i horitzontals.

Elements constructius danyats: murs de maçoneria, i revestiments.

Elements constructius danyats: en baranes, llindes i perfils metàl·lics.

Localització de la lesió: en vertical
Lesions resultants: despreniments.

Lesions resultants: despreniments, brutícia i fissures.
Observacions: les oxidacions es produeixen en les baranes exteriors de les vivendes, en la llinda
d’entrada al garatge, I el conjunt de jàssera i pilar metàl·lic de la planta segona.

Anàlisis del procés . Diagnòstic:
‐ Causa: falta d’adherència.
‐ Evolució: col·locació de testimonis de guix, no s’han obert.
‐ Estat actual: les esquerdes són visibles i amb una fondària de 0,20cm.

Anàlisis del procés . Diagnòstic:
‐ Causa : contacte amb agents atmosfèrics i oxigen.
‐ Evolució: s’ agreujat respecte els anys.
‐ Estat actual: capes d’òxids en la seva superfície.

Propostes d’actuació:
‐ Reomplert amb morter estructural, amb una posterior neteja superficial.
Imatges: F.24 i F.25.
Despreniments : obertures longitudinals
constructiu.

que afecten només a la cara superficial del

element

Propostes d’actuació:
Reparar les lesions a partir de sistemes abrasius per l’eliminació de la capa d’òxid , aquest fet causa
una disminució en els perfils. Es protegirà l’estructura metàl·lica, a partir de perlita i vermiculita, per
obtenir un acabat rústic, en els elements exteriors. En els elements interiors s’utilitzarà pintures
intumescents, de manera manual per la protecció dels perfils.
Imatges: O.28, O.29, O.30 i O.31.

Lesió: secundària .
Organismes: es tracta del conjunt de tots els essers vius, des de animals, fins a plantes.
Localització: planta primera i planta segona i planta tercera..
Elements constructius danyats: murs de maçoneria, i revestiments.

Lesió: secundària.

Localització de la lesió: en elements en vertical i horitzontals.

Localització: en la planta baixa, i planta sota coberta.

Observacions: els revestiments ja sigui de façanes, murs interiors envans, fals sostres, enrajolats,
estan en males condicions, degut en alguns casos a lesions prèvies d’aquest i d’altres degut a la
manca de manteniment.

Elements constructius danyats: murs de maçoneria, coberta de fusta.

Anàlisis del procés . Diagnòstic:
‐ Causa: lesions prèvies, esquerdes, fissures, agents atmosfèrics, inexistent manteniment.
‐ Evolució: col·locació de testimonis de guix, no s’han obert.
‐ Estat actual: les esquerdes són visibles i amb una fondària de 0,20cm.

Lesions resultants: fissures, despreniments.

Propostes d’actuació:
Reparació dels murs de mitgera, és a dir esquerdes i fissures existents. Restauració de les façanes.

Localització de la lesió: en elements verticals i horitzontals.

Observacions: es poden trobar plantes microscòpiques en la plata baixa com serien fongs de
putrefacció blancs, i verdet. D’altra banda sota coberta les bigues i les llates de fusta han estat atacada
per insectes, i tal vegada degut a filtracions de coberta també existeixen plantes microscòpiques com
seria el verdet que genera putrefacció en la fusta.
Anàlisis del procés . Diagnòstic:
‐ Causa : contacte amb agents atmosfèrics , humitat.
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Evolució: s’ agreujat respecte els anys.
Estat actual: plantes microscòpiques visibles en la planta baixa, i bles bigues i llates de fusta
danyades de la coberta.

accidental
Deformacions

X

X

Propostes d’actuació:
Per poder eliminar del tot les plantes microscòpiques, primerament s’haurà d’eliminar la humitat
existent en les zones afectades.
Respecte a la coberta degut el seu deteriorament s’haurà de substituir.

Despreniments

X

X

Erosió
atmosfèrica

X

X

Imatges: O.P.32, O.P.33, O,I.34 i O.I.35

Oxidacions

X

X

Organismes

X

X

Fissures
X
Brutícia per
netejat
X
diferencial
Taula 4.1. Classificació dels danys

X

4.4Conclusions –Valoració tècnica del edifici existent
A partir del reconeixement tècnic i del recàlcul estructural, s’ha arribat a les següents conclusions:
Fonamentació: La fonamentació s’ha assentat i es troba estabilitzada, per tant no necessita una
intervenció.
Estructura: Les lesions trobades són: Humitats capil·lars, per filtració, accidental i de condensació
superficial, i també deformacions i organismes. Es pot considerar que l’estructura estar en un estat
acceptable, tot i que seria necessari realitzar algunes petites intervencions per afavorir el correcte
funcionament, ja que a llarg termini, podrien causar danys estructurals molt greus.
Cobertes: Les cobertes són afectades per diferents lesions, com humitats, organismes, i
despreniments. Tanmateix aquestes lesions produeixen més dany en l’estructura, que no pas en la
pròpia coberta. Les cobertes presenten una falta de manteniment molt greu, ja que contenen ruptura de
peces, filtracions, organismes i obturacions en els canalons. Per tant, serà necessari procedir a la
substitució total de la coberta.
Tancaments exteriors: Contenen petites lesions de caire lleu, com despreniments, o erosions, que són
degut a una falta de manteniment o de mal procés constructiu.
Tancaments interiors: S’observen lesions provinents de lesions prèvies, o tal vegada degut a un mal
sistema constructiu.
A la següent taula es pot observar una classificació dels danys per ordre de gravetat:
Llegenda:

MG: Molt greu

Classificació
dels danys per
ordre de
gravetat
Humitat per
filtració

Importància
MG
G L

X

G: Greu

L: Lleu

Intervenció
I
NI

X

Esquerdes

X

Humitat

X

Observacions
Fomenten el deteriorament dels elements
constructius, afecten a les seves característiques
constructives.
És la lesió que predomina en la vivenda, i que per
tant produeix altres lesions secundàries
Les actuals esquerdes ja estan consolidades

X

Humitat capil·lar

I: Immediata NI: No immediatament

X
X

Pot arribar a afectar a elements estructurals
X

X

Els testimonis de guix, indiquen que la deformació
ja ha finalitzat.
A conseqüència de lesions prèvies.
Degut a agents
manteniment.

atmosfèrics

i

manca

de

Manca de manteniment.
Els elements atacats pels organismes actualment
estan obsolets d’aquests.
Falta de manteniment.
A conseqüència a agents atmosfèrics i manca de
manteniment.
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Descripció dels elements estructurals de la vivenda
Coberta : coberta inclinada a dues vessants amb teula ceràmica, llates i bigues de fusta.
Coberta : coberta inclinada de plaques de fibrociment i biguetes pretesades autoportants.
Coberta: coberta inclinada de teules ceràmiques i encadellat ceràmic.
F.3 Forjat de P.2 a P.3: sostre de la segona planta, format per bigues pretesades autoportants de
formigó i revoltons prefabricats de morter de cantell: 0,24m, amb capa de compressió.
F.2 Forjat P.1 a P.2 : sostre de la primera planta, de biguetes de fusta de diàmetre de 0,20m, amb
empostissat, amb un cantell de 0,32m sense capa de compressió.
F.1 Forjat P.1 a P.2 : sostre de la primera planta, de biguetes pretesades autoportants de formigó amb
solera de maó.
F.0 Forjat P.B a P.1: forjat format per dues voltes de maó pla, i una volta de pedra.
F. -1 Forjat P.soterrani a P.B: forjat format per voltes de pedra.
P.P: pes propi

Mur 2

Mur 3
Mur 1

Pilars

Càrregues segons AEOR i CTE, escollint la més desfavorable.

C.11

C. 10
Mur 4
Mur 4
Mur 6

C.9
C.9

Mur 6

Escales
Escales

Fig 5.1 P.B

Mur 5
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F.1

F.3

28,00

0,50

Forjat de bigues de fusta
Sobrecàrrega ús
Sobrecàrrega envans
Sobrecàrrega paviment

0,01
2,00
1,00
0,80

Forjat de bigues formigó
Sobrecàrrega ús
Sobrecàrrega envans
Sobrecàrrega paviment

1,27
2,00
1,00
0,80

KN/m3

KN/m2

28,00

Forjat unidireccional
Sobrecàrrega d’ús
Sobrecàrrega d’envans
Sobrecàrrega paviment

3,50
2,00
1,00
0,40

Forjat de bigues formigó
Sobrecàrrega ús
Sobrecàrrega envans
Sobrecàrrega paviment

1,27
2,00
1,00
0,80

KN/m

10,45

40,80
146,30
146,30
8,00 28,00
8,00 16,00
8,00
8,00
8,00
3,20
1,43
4,29
59,49
13,54
0,13
13,54 27,08
13,54 13,54
13,54 10,83
51,58
13,41 17,03
13,41 26,82
13,41 13,41
13,41 10,73
67,98
366,16KN

Esp.
Alçada Sup.
(m)
(m)
(m2)
0,50
10,45

KN/m

146,30
146,30
2,23
7,80
2,23
4,46
2,23
3,23
2,23
0,89
16,38
2,23
2,83
2,23
4,46
2,23
2,23
2,23
1,78
11,30
173,98KN

Mur 3
Coberta inclina
de teula
ceràmica

2,00

Sup.
KN/m
2
(m )
25,88
5,17
6,00
0,33
25,88 12,94
25,88 12,94
4,71
9,42

P.
P

0,50
0,50

Alçada
(m)

F.3

0,15

3,50
2,00
1,00
0,40
3,00

Mur total

Esp.
(m)

0,2
3,70

Forjat unidireccional
Sobrecàrrega d’ús
Sobrecàrrega d’envans
Sobrecàrrega paviment
Sobrecàrrega d’accés

Components

KN/m

F.2

Mur total

KN/m2

F.1

Panell sandvitx
Bigues de fusta
Teula ceràmica
Sobrecàrrega de neu
Sobrecàrrega de
manteniment

KN/m3

Pilars

P.P

P.
P

Mur 2

Components

F.3

F.1

F.2

F.3

P.
P

Coberta inclina
de teula
ceràmica

Mur 1
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Components
Panell sandvitx
Bigues de fusta
Teula ceràmica
Sobrecàrrega de neu
Sobrecàrrega de
manteniment
Mur total

KN/m3

KN/m2

Esp.
(m)

0,2
3,70

0,15
0,50
0,50
2,00

28,00

0,50

Forjat unidireccional
Sobrecàrrega d’ús
Sobrecàrrega d’envans
Sobrecàrrega paviment

3,50
2,00
1,00
0,40

Forjat de bigues de fusta
Sobrecàrrega ús
Sobrecàrrega envans
Sobrecàrrega paviment

0,01
2,00
1,00
0,40

Forjat de bigues formigó
Sobrecàrrega ús
Sobrecàrrega envans
Sobrecàrrega paviment

1,27
2,00
1,00
0,40

Components

KN/m3

Pilar
Pilar
Jàssera
Fàbrica de maó

25,00
25,00
25,00
1,20

Forjat unidireccional
Sobrecàrrega d’ús
Sobrecàrrega paviment
Sobrecàrrega d’accés

KN/m

KN/m2

3,50
2,00
0,40
3,00

KN/m

Esp.
(m)
0,30
0,30
0,16
0,14

Alçada
(m)

Sup.
KN/m
2
(m )
25,88
5,15
6,00
0,33
25,88 12,94
25,88 12,94
4,71
9,42

10,45

Alçada
(m)
2,28
2,28
5,28
2,75

40,80
146,30
146,30
20,04 70,14
20,04 40,08
20,04 20,04
20,04
8,01
138,27
13,70
0,13
13,70 27,40
13,70 13,70
13,70
5,48
46,71
5,90
7,50
5,90 11,80
5,90
5,90
5,90
2,36
27,56
283,11KN

Sup.
(m2)

5,15
5,15
5,15
1,43

KN
17,10
17,10
21,10
2,92
58,22
18,08
10,30
2,06
4,29
34,73
92,95KN
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0,50

Volta de maó pla
Sobrecàrrega d’ús
Sobrecàrrega d’envans
Sobrecàrrega paviment
Sobrecàrrega paviment

5,28
2,00
1,00
0,40
0,80
28,00
28,00

0,35
0,09
2,00

KN/m3

KN/m2

28,00

KN/m

14,07

6,20
6,20

Esp.
Alçada Sup.
(m)
(m)
(m2)
0,50
10,63

Forjat unidireccional
Sobrecàrrega d’ús
Sobrecàrrega paviment
Sobrecàrrega neu

3,50
1,00
1,10
0,50

1,26
1,26
1,26
1,26

Forjat fusta
Sobrecàrrega ús
Sobrecàrrega envans
Sobrecàrrega paviment

0,01
2,00
1,00
0,40

1,26
1,26
1,26
1,26

KN
148,82
148,82
4,41
1,26
1,38
0,63
7,68
0,01
2,52
1,26
0,50

Components

Coberta inclina
de
teula
ceràmica

28,00

0,01
2,00
1,00
0,40
0,80

41,96
10,21
5,10
11,23
26,54
196,98
196,98
23,53 82,35
23,53 47,06
23,53 23,53
17,20
6,88
6,33
5,06
164,88
32,08
0,32
32,08 64,16
32,08 32,08
23,52
9,41
8,52
6,81
112,78
11,79 62,25
11,79 23,58
11,79 11,79
8,10
3,24
3,69
2,95
103,81
60,76
15,62
15,28 30,56
106,94
753,89KN

10,21
10,21
10,21

Mur 6

Panell sandvitx
Bigues de fusta
Teula ceràmica
Sobrecàrrega de neu
Sobrecàrrega de
manteniment

Cobert
plana

1,00
0,50
1,10

IPN-200

P.
P

4,65

Sup.
KN
(m2)
24,45 4,89
3,33
24,45 12,22
24,45 12,22
9,30

F. 3

6,00

2,00

Forjat fusta
Sobrecàrrega ús
Sobrecàrrega envans
Sobrecàrrega paviment
Sobrecàrrega paviment

Mur total

0,15
0,50
0,50

3,50
2,00
1,00
0,40
0,80

Components

Alçada
(m)

F.2

P.
P
F. 3
F.2
F.0
F.-1
F.2

Coberta
plana

P.
P

Mur 5

Esp.
(m)

0,20

Forjat unidireccional
Sobrecàrrega d’ús
Sobrecàrrega d’envans
Sobrecàrrega paviment
Sobrecàrrega paviment

Volta de maçoneria
Llosa de pedra
Sobrecàrrega d’ús

KN/m

3,70

Sobrecàrrega d’ús
Sobrecàrrega de neu
Sobrecàrrega paviment
Mur total

KN/m

2

F.0

Panell sandvitx
Bigues de fusta
Teula ceràmica
Sobrecàrrega de neu
Sobrecàrrega de
manteniment

KN/m

3

F.-1

Components

Cobert
plana

Mur 4
Coberta inclina
de
teula
ceràmica
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26,30

KN/m3

Esp.
(m)

Alçada
(m)

0,15

6,00

0,20
0,50
0,50
2,00

4,65

1,00
0,50
1,10
28,00

Forjat unidireccional
Sobrecàrrega d’ús
Sobrecàrrega d’envans
Sobrecàrrega paviment

3,50
2,00
1,00
0,40

Forjat fusta
Sobrecàrrega ús
Sobrecàrrega envans
Sobrecàrrega paviment

0,01
2,00
1,00
0,40

Volta de maó pla
Sobrecàrrega d’ús
Sobrecàrrega d’envans
Sobrecàrrega paviment

5,28
2,00
1,00
0,40

Volta de maçoneria
Llosa de pedra
Sobrecàrrega d’ús

KN/m

3,70

Sobrecàrrega d’ús
Sobrecàrrega de neu
Sobrecàrrega paviment
Mur total

KN/m2

3,00

28,00
28,00
2,00

0,50

14,07

0,35
0,09

6,20
6,20

4,29
78,90
78,90
239,69

Sup.
KN
2
(m )
24,45 4,89
3,33
24,45 12,22
24,45 12,22
9,30
41,96
11,18 11,18
11,18 22,36
11,18 12,29
45,83
196,98
196,98
22,76 79,66
22,76 45,52
22,76 22,76
22,76
9,10
157,04
25,57
0,25
25,57 51,14
25,57 25,57
25,57 10,22
87,18
8,75 46,20
8,75 17,50
8,75
8,75
8,75
3,50
75,95
60,76
15,62
15,28 30,56
106,94
711,88KN

F.0

F.2

Escala

Conju
nt 9
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Components

KN/m3

KN/m2

Fàbrica de maó
Forjat fusta
Sobrecàrrega ús
Sobrecàrrega paviment
Sobrecàrrega d’accés

1,20
0,01
2,00
0,40
3,00

Esp.
Alçada Sup.
(m)
(m)
(m2)
0,14
5,00
17,15
17,15
17,15
1,55

Volta de maó pla
Sobrecàrrega d’ús
Sobrecàrrega d’envans
Sobrecàrrega de paviment

5,28
2,00
1,00
0,40

4,55
4,55
4,55
4,55

Components

KN/m3

KN/m2

Perfil HEB-200
Perfil IPN-200

F.0

Pilar
Jàssera

F.0

P. P

Pes
mur

Mur 10

Mur 11

KN/m

KN/m

Esp.
(m)

61,30
26,30
28,00
28,00

Volta de maó pla
Sobrecàrrega d’ús
Sobrecàrrega d’envans
Sobrecàrrega de paviment

0,44
0,50

Alçada
(m)
2,55
3,00
2,53
1,17

5,28
2,00
1,00
0,40

Components

KN/m3

Mur total
Pilar

KN/m2

Sup.
(m2)

13,30
13,30
13,30
13,30

KN/m

28,00
28,00

Esp.
(m)
0,50
0,50

Alçada
(m)
1,70
1,93

Pilar
Jàssera

28,00
28,00

0,44
0,50

2,53
1,17

Volta de pedra
Sobrecàrrega d’ús
Sobrecàrrega d’envans
Sobrecàrrega de
paviment

28,00

0,20

1,45

2,00
1,00
0,40

Sup.
(m2)

8,27
8,27
8,27

KN
0,84
0,17
34,30
6,86
4,65
48,82
24,02
9,10
4,55
1,82
39,49
88,31
KN
156,31
78,90
235,21
31,17
16,38
47,55
70,22
26,60
13,30
5,32
115,44
398,20
KN
23,80
27,02
50,82
31,17
16,38
47,55
8,12
16,54
8,27
8,27

33,08
131,45KN

Components

KN/m3

KN/m2

KN/m

Esp.
(m)

Alçada
(m)

Sup.
(m2)

KN

Pes
mur
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Mur total
Pilar

28,00
28,00

0,50
0,50

1,70
1,93

Volta de pedra
Sobrecàrrega d’ús
Sobrecàrrega d’envans
Sobrecàrrega de
paviment

28,00

0,20

1,45

2,00
1,00
1,00

8,27
8,27
8,27

23,80
27,02
50,82
8,12
16,54
8,27
8,27
33,08
83,90KN

Taula 5.1: Càlcul estructural
‐

Resistència a compressió :
S’ha realitzat el càlcul a compressió de tots els murs i pilars. Degut a que hi ha murs que part
d’ells estan formats per materials varis s’ha expressat en el càlcul a partir de les diferents parts.
Per la resistència a compressió de cada material, s’ha escollit la dada més desfavorable, per
tant la dada més baixa.

Estructura

Resistència a compressió

75N/mm2
2N/mm2
1,5N/mm2
75N/mm2
Mur 2
75N/mm2
Mur 3
2N/mm2
1,5N/mm2
75N/mm2
Mur 4
2N/mm2
75N/mm2
Mur 5
75N/mm2
Mur 6
2N/mm2
1,5N/mm2
20N/mm2
Pilars
2N/mm2
Escales
75N/mm2
Conjunt 9
75N/mm2
Conjunt 10
75N/mm2
Conjunt 11
Taula 5.2: Resistència a compressió
Mur 1

Càrrega
Espessor
total
366.160N 500.000mm2
366.160N 500.000mm2
366.160N 500.000mm2
173.980N 500.000mm2
283.110N 500.000mm2
283.110N 500.000mm2
283.110N 500.000mm2
753.890N 500.000mm2
753.980N 500.000mm2
239.690N 500.000mm2
711.880N 500.000mm2
711.880N 500.000mm2
711.880N 500.000mm2
92.950N 300.000mm2
88.310N 150.000mm2
398.200N 500.000mm2
131.450N 500.000mm2
83.900N 500.000mm2

0,73N/mm2
0,73N/mm2
0,73N/mm2
0,35N/mm2
0,57N/mm2
0,57N/mm2
0,57N/mm2
1,50N/mm2
1,50N/mm2
0,48N/mm2
1,42N/mm2
1,42N/mm2
1,42N/mm2
0,31N/mm2
0,59N/mm2
0,80N/mm2
0,26N/mm2
0,17N/mm2

Correcte
Correcte
Correcte
Correcte
Correcte
Correcte
Correcte
Correcte
Correcte
Correcte
Correcte
Correcte
Correcte
Correcte
Correcte
Correcte
Correcte
Correcte

Resistència a compressió de la pedra natural: 75N/mm2, segons Institut geològic i miner d’Espanya.
Resistència a compressió de la tapia: 1,5N/mm2, segons NTC3495.
Resistència a compressió de la fàbrica de maó: 2N/mm2, segons CTE.
Resistència a compressió del formigó : 20N/mm2, segons CTE.
‐

Resistència a esforços tallants:

Fvk=fvko+ 0,45· k ≤0,975
On fvko segons la taula 4.5 del Codi Tècnic de l’Edificació, del document DB SE: Seguretat
estructural (Fàbrica). Escollit el més desfavorable.
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1. Pedra natural: fvko=0,15N/mm2
2. Fàbrica de maó: fvko=0,3N/mm2
3. Altres: fvko=0,20N/mm2
4. Formigó fvko=15N/mm2
Estructura
Mur 1

Tipus de material
1
2
3
1
Mur 2
1
Mur 3
2
3
1
Mur 4
2
1
Mur 5
1
Mur 6
2
3
4
Pilars
2
Escales
1
Conjunt 9
1
Conjunt 10
1
Conjunt 11
Taula 5.3: Esforços tallants
‐

sent:
Nd:
t:
e:

0,4785
0,6285
0,5285
0,3075
0,4065
0,5565
0,4565
0,8250
0,9750
0,8750
0,7890
0,9390
0,8390
12KN≤14KN
0,5655
0,5100
0,2670
0,2265

Vrd≤Vu1

Correcte
Correcte
Correcte
Correcte
Correcte
Correcte
Correcte
Correcte
Correcte
Correcte
Correcte
Correcte
Correcte
Correcte
Correcte
Correcte
Correcte
Correcte

Resistència a flexió:

Els paràmetres que intervenen són els respectius valors de la resistència a flexió en cadascuna de les
dues direccions, denominades com flexió vertical amb trencament paral·lela a la junta horitzontal, fxk1 i
flexió horitzontal amb trencament perpendicular als a la junta horitzontal, fxk2.
La comprovació del mur a flexió horitzontal exigeix el compliment de la següent condició: MSd2 ≤ MRd2
MSd, 2 = α · qe · γQ · L2 (valor de càlcul del moment flector per unitat d'alçària del mur)
MRd, 2 = (t2 / 6) · fxk2 / γM (valor de càlcul de la capacitat resistent per unitat d'alçària del mur)
on:
α:
qe:
γQ:
L:
T:
fxk2:
γM:

és el coeficient de flexió, obtingut en l'annex G del DB SE-F
és el valor característic de la pressió estàtica del vent
és el coeficient parcial de seguretat per a accions variables
és la longitud entre murs perpendiculars travats
és el gruix del mur
és la resistència característica de la fàbrica a flexió horitzontal (taula 4.6 del DB SE-F)
és el coeficient parcial de seguretat del material

Si el mur està carregat, com és el cas, la capacitat resistent a flexió vertical s'obté, a compressió
composta, mitjançant la següent expressió: MRd1 = Nd · (t - 2 · i - Nd / fd) / 2

Mur 1
Mur 2
Mur 3
Mur 4

valor de càlcul de la compressió del mur degut a accions verticals
gruix del mur
excentricitat de la compressió deguda a les accions verticals
MSd,2 (KN/m2)
MRd,2 (KN/m2)
MRd,1 (KN/m2)
C
1,775
4,902
45,625
M
2,041
C
1,886
4,902
21,875
M
2,146
C
2,411
4,902
35,625
M
2,923
C
5,053
4,902
93,750

M
6,125
C
1,748
4,902
M
1,998
C
5,028
4,902
Mur 6
M
6,465
C: calculat per peces ceràmiques, M: calculat per maçoneria o tapia.
Taula 5.4: Flexió
Mur 5

Correcte
Correcte
Correcte
Correcte
Correcte
Correcte
No/ Correcte

No/ Correcte
30,00 Correcte
Correcte
88,75 No/correcte
No/correcte

El mur 4, i el mur 6, pel que fa el valor de càlcul de la capacitat resistent per unitat d’alçària del mur
MSd,2, no compleix. Tot hi així tan el mur 4 com el mur 6, estan carregats, per tant només és necessari
que compleixi el MSd,1.
L’estructura es comporta correctament a flexió.
El càlcul s’ha realitzat amb els paràmetres de rehabilitació i reforma establerts, tot hi així, també s’ha
executat el càlcul de l’estrcutura actual. El càlcul de l’estructura actual té un comportament correcta.
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6.1 Introducció
Un cop conegut l’estat de conservació de l’edificació entre mitgeres ubicat a la vila de Sallent,
s’elaborarà un projecte de rehabilitació i reforma de l’habitatge per a recuperar i millorar les seves
condicions de seguretat, habilitat i confort. També s’aprofitarà la superfície que actualment està en
desús. Per dur a terme tots aquests aspectes es tindrà en compte criteris de sostenibilitat i de millora
energètica, considerant la relació espai -energia i l’avaluació de l’ús dels materials i del funcionament
de l’edifici.
5.2 Descripció general del projecte
La vivenda estudiada s’adaptarà a una vivenda unifamiliar de planta soterrani, planta baixa i 3 plantes
pis, amb un pati d’illa interior privat i un garatge amb una capacitat de 2 places.
Planta soterrani
La planta baixa es col·locaran els conductes de sanejament amb els seus corresponents elements pel
correcta funcionament, es deixarà com a estança accessible per la instal·lació de sanejament.

Coberta
S’enderrocarà la coberta i es substituirà per una coberta de bigues de fusta laminada, panells sandvitx,
i acabat de teula ceràmica.
Instal·lacions
Les instal·lacions es faran noves les d’electricitat, fontaneria, telecomunicacions, calefacció (terra
radiant i bitubular). La instal·lació de sanejament es retocarà. I es farà una instal·lació nova d’ energia
solar.
5.3 Quadres de superfícies
A continuació es detalla les superfícies de cada planta :
Zona
Parcel·la

Barri de la Rampinya, Sallent
264,00 m2

Amb l’execució d’aquest Projecta, es passarà a tenir:
Planta baixa
L’accés a la planta baixa serà pel Carrer del Pont , 31, amb una única entrada, ja que l’entrada que
donava el magatzem es transformarà amb una finestra, degut a la seva poca alçada.
La distribució a planta baixa es compon d’una zona d’accés més ample, i més lluminosa, ocupant tot el
arc de descàrrega, que anteriorment estava limitat a la meitat. Pel que fa la zona de magatzem
s’ubicaràn les instal·lacións, com ara el grup de pressió, els acumuladors d’aigua, i una caldera
biomassa. A part dels comptadors de les diferents instal·lacions. L’estança del celler serà la mateixa.
Les escales d’accés de la planta baixa a la planta primera seran les mateixes.
Planta primera
La distribució de la planta primera es desenvolupa amb un menjador, un cuina, un bany, un traster, una
sala d’estar, i 1 habitació. L’accés a les escales de la planta primera a la planta segona a diferència,
aquestes comencen a l’interior de la planta primera, obrint una obertura el mur actual ( no de càrrega)
per l’arrancada d’aquestes. D’aquesta manera es talla la continuïtat d’escales al llarg de l’edifici, i es
millora la instal·lació de calefacció per cobrir la demanda energètica de les plantes 1, 2 i 3.
Pel que fa a la cuina i el menjador, les obertures existents s’obriran fins arran de terra per cobrir així
amb les necessitats existents de il·luminació. D’aquesta manera des del menjador i cuina es podrà
arribar al pati d’illa interior.
Planta segona
La distribució de planta segona serà un dormitori doble, un dormitori senzill, un bany, una cuina i un
menjador. S’obriran les obertures que actualment estan tapiades.
Planta tercera
La distribució de la tercera planta es tractarà d’una sala de poliactivitats, una estança per ús de traster i,
un bany i finamlment un dormitori doble amb vestidor. Les obertures dels dos arcs de descàrrega es
destapiaran.
Pati d’illa
Es baixarà una part del nivell del pati per poder donar pas a les obertures de la planta primera. Es
pavimentarà el pati d’illa.
Garatge
Es realitzarà una mà de pintura a la façana posterior del garatge per evitar filtracions. Es canviaran les
teules ceràmiques en mal estat, i es pavimentarà el terra del garatge amb rajola ceràmica.

Zona
Vivenda
Pati d’illa
Garatge

Superfície construïda
566,93m2
92,50m2
40,48m2

Superficies útils de cada planta:
Planta soterrani
Sala

Superfície útil (m2)
Volum (m3)
22,16

Planta baixa
Accés
Magatzem
Celler

Volum (m3)
Superfície útil (m2)
6,90
23,52
26,13

Planta primera
Distribuïdor
Sala d’estar
Habitació
Traster
Bany
Cuina
Menjador
Escales P.B – P.1

Volum (m3)
Superfície útil (m2)
9,98
13,60
10,94
3,78
4,06
10,46
47,37
4,33

Planta segona
Distribuïdor
Dormitori 1
Dormitori 2
Bany
Cuina
Menjador

Volum (m3)
Superfície útil (m2)
11,00
24,47
17,91
9,62
12,50
21,89

Il·luminació (m2)
29,72

Il·luminació (m2)

14,14
48,23
48,16

1,13
1,06
Il·luminació (m2)

22,95
31,28
25,16
8,69
8,93
23,01
108,95
16,18

2,10
1,13
7,14
Il·luminació (m2)

26,40
58,73
42,98
23,08
30,00
52,53

1,90
1,24
2,81
3,05
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Accés P1-P2

5,78

Volum (m3)
Planta tercera
Superfície útil (m2)
51,91
Sala
6,75
Bany
2,08
Traster
12,40
Habitació
7,10
Vestidor
24,93
Coberta plana
3,67
Accés P.2 a P.3
Taula6.1 Quadres de superfícies

18,33

Il·luminació (m2)

141,95
16,20
5,00
29,76
17,04
5,04

13,14
2,31
0,84
-

‐

‐

6.4 Actuacions a realitzar
El procés de rehabilitació es tindrà en compte els següents criteris:
Recuperar la major part possible d’elements constructius per reutilitzar-los i recuperar materials per
reciclar, de manera que els treballs no afectin a la seguretat del procés. S’ha de desenvolupar planta
per planta.
S’ha de retirar els residus tòxics com seria l’amiant, seguidament la coberta i fins arribar el darrer
paviment. El procés de descontrucció ha de seguir un ordre lògic que faciliti l’alleugeriment de les
plantes de forma simètrica.
6.4.1

‐

Treballs previs

Anulació i desmantellament de les instal·lacions existents per instal·lador autoritzat i petició
d’instal·lació provisional d’obra.
Instal·lació de la bastida segons la necessitat de l’obra: col·locació de la bastida en tota la superfície de
la façana principal i de la façana posterior. Aquesta complirà amb tots els requisits municipals així com
la normativa vigent i la legislació especifica de seguretat i salut. Formació de visera o marquesina a
nivell de forjat de la primera planta,per evitar possibles caigudes o impactes per despreniments o einam
de treball sobre vianants o personal de la pròpia obra. Tancament d’alçada no inferior a 2,00m i
senyalització provisional de la zona ocupada per la bastida en la borera, en les fases d’obra que es
consideri necessari. Col·locació de mitjans d’evacuació d’enderrocs, per abocar el runam per
conductes verticals.
Instal·lació de mesures de protecció col·lectiva, mitjans d’evacuació dels materials i elements
recuperables i previsió de protecció personal.

‐

‐

‐

‐
6.4.2
‐

Desmuntatge
Coberta de fibrociment :
Es desmuntarà per complert la coberta de fibrociment. Les plaques de fibrociment s’abocaran a
un centre de tractament de residus especialitzat i autoritzat. Es deixaran les parets a nivell per
formar la nova pendent de la zona de coberta.
La manipulació de les plaques de fibrociment, es realitzarà per empreses especialitzades,
registrades el Registre d’Empreses de Risc de d’Amiant (RERA), i que continguin un pla de
treball aprovat per l’autoritat laboral corresponent. Les plaques de fibrociment es consideren
residus perillosos, segons el catàleg de residus de Catalunya (CER) per tant tots aquests

‐

‐

residus han d’anar a dipòsits de classe III. Els elements que continguin amiant han de ser
inventariats, per la correcte gestió.
En l’actualitat es disposa d’una abocador controlat de classe III a Castellolí (Anoia).
Coberta d’encadellat ceràmic i teula ceràmica :
Es farà un procés de desconstrucció per recuperar les teules ceràmiques. Pel que fa a
l’encadellat ceràmic i les biguetes de formigó pretesat s’enderrocaran. Es deixaran els murs per
formar la nova pendent de coberta. Les teules ceràmiques que estiguin en un bon estat es
recuperaran per la nova coberta, formant un aplec a la tercera planta. Les teules ceràmiques
trencades o en mal estat, l’encadellat i les bigues pretesades autoportants de formigó es duran
a un dipòsit controlat de runes i altres residus. Dipòsit de Pujalt (Anoia).
Coberta de bigues de fusta i teula ceràmica:
S’iniciarà un procés de desconstrucció per l’aprofitament de les teules ceràmiques. Prèviament
es desmuntaran tots els elements que conformin la coberta. S’iniciarà pels plans inclinats de
coberta que conformen el carener seguint el sentit descendent, seguint un ordre simètric de
manera que no es produeixin caigudes de trams per desequilibri de càrregues. Es desmuntaran
les capes situades més a l’exterior cap a l’interior. Les bigues i les llates de fusta es duran a un
centre de reciclatge de fusta, degut el seu mal estat a causa de les filtracions. També es
desmuntarà les teules ceràmiques i es farà un acopi amb les que estiguin en bon estat per la
nova coberta. Es deixaran els murs a nivell per formar la nova pendent de la zona de coberta.
Coberta plana:
Es desmuntarà el doble paviment de la coberta plana, juntament amb la capa de morter de
ciment, deixant només el forjat unidireccional. Es desmuntarà en orde de exterior a interior i per
capes. Tots els residus de caràcter ceràmic, maons, teules i formigó es durà a un dipòsit de
residus controlats a la població de Pujalt (Anoia).
Enderrocament dels envans interiors:
A la primera planta s’enderrocarà completament tots els envans existents, pel canvi de
distribució de la planta. Cal comprovar si els envans de l’edifici han entrat en càrrega vertical
originada per una transmissió del sostre per excessiva deformació. En aquest cas abans de
procedir el enderroc serà necessari estintolar-lo. Els residus seran disposats a la població de
Pujalt (Anoia).
Enderrocament del voladís:
Enderroc del voladís de la façana principal de la planta primera manualment, degut a que no
compleix amb el POUM, de la vila de Sallent.
Enderrocament de les escales d’accés al pati d’illa:
S’enderrocarà l’escala interior i exterior d’accés al pati d’illa degut a la nova distribució. El
procediment de descontrucció es farà per capes.
Enderrocament dels revestiments interiors i de façana.
S’extrauran tots els revestiments interiors, ja siguin de paper pintat, enguixats o enrajolats. A les
façanes es deixarà la maçoneria vista.
Desmuntatge de fusteria interior i exterior:
Donat la falta d’estanqueïtat de la fusteria exterior, es procedirà a la retirada completa de la
fusteria. També es retirarà les caixes de persianes vistes i la fusteria interior. En el cas de
fusteria de fusta es durà a un centre de reciclatge i reutilització de la fusta, a Montcada i Reixac
(Vallès Occidental). En el cas de la fusteria d’alumini, i les caixes de persianes es durà a un
abocador especialitzat de recuperació i reciclatge de Sant Quirze de Besora (Osona).
Desmuntatge dels falsos sostres:
A planta primera es desmuntaran tots els falsos sostres existents de plafons d’escaiola. Es
duran a un centre de gestió de residus a Pujalt (Anoia).
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6.4.3
‐

‐
‐

Desmuntatge del paviment:
Es retirarà el paviment de l’escala de comunicació de tot l’edifici de manera manual, juntament
amb el paviment de la planta primera i de la segona planta, i el paviment d’entrada de la planta
baixa.
Enderrocament de la capa de morter de ciment del pati d’illa:
Es retirarà la capa de morter de ciment del pati d’illa, per la nova distribució de la vivenda. Es
durà a un centre de gestió de residus a Pujalt (Anoia).
Desmuntatge de baranes:
Es desmuntaran totes les baranes de la vivenda, degut el seu mal estat, tant interiors com
exteriors. Es dura a un abocador especialitzat de recuperació i reciclatge de Sant Quirze de
Besora (Osona).
Desmuntatge de les instal·lacions:
Instal·lació de sanejament: Es retiraran els conductes de sanejament de tant d’aigües pluvials i
aigües residuals de fibrociment, i es duran a un abocador especialitzat pel seu tractament, a
Castellolí ( Anoia).
Instal·lació d’electricitat: es retirarà el quadre de comandament i maneig, i les línies elèctriques
de la vivenda.
Instal·lació d’aigua: es retiraran els conductes d’aigua de tota la vivenda i el dipòsit de
fibrociment ubicat a la tercera planta, degut a la nova distribució de la vivenda.
Instal·lació de calefacció: es retirarà la instal·lació bitubular de la calefacció, degut a la nova
distribució.
Desmuntatge dels aparells sanitaris:
Es desmuntaran els aparells sanitaris, i es duran a un abocador especialitzat.
Desmuntatge dels mobles de cuina:
Es desmuntaran els mobles de cuina, i es duran a un abocador especialitzat.
Obertures de finestres:
Es destapiaran els arcs de descàrrega de la planta tercera. També es destapiarà la part de la
finestra de la façana posterior de planta segona. Es procedirà destapiant els maons situats a la
part alta de la finestra i descendint en el sentit.
S’obriran les finestres de façana posterior de la planta primera fins a la nova línia de terra del
pati d’illa. I finalment es destapiarà la volta de maó pla de la façana principal.
Classificació de residus:
Es classificaran els residus obtinguts per poder transporta’ls el corresponent abocador o centre
de reciclatge.
Càrrega i transport de terres el abocador
Càrrega i transport dels residus obtinguts i transport el abocador corresponent.
Condicionament del terreny
Excavació del terreny del pati d’illa:
Es farà una excavació del terreny del pati d’illa, amb una profunditat de 0,65m, per obtenir
l’alçada corresponent de les portes d’accés al pati d’illa. També s’eixamplarà la zona de sortida
el pati de manera que s’excavarà part de la zona del pati gran, equivalent a una superfície de
7,39m2, amb una profunditat de 1,50m. Per tant el volum de terres de l’excavació serà de
18,10m3.
Excavació de rases:
Excavació de rases pels conductes de sanejament a la planta primera.
Càrrega de terres a abocador autoritzat:

‐

6.4.4
‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

L’operació de trasllat de terres cap al abocador serà les terres excavades del pati d’illa
incrementades amb el seu grau d’esponjament del 30%, equivalent a un terreny compacte. Les
terres es duran a un abocador controlat de la població de Manresa, el Bages.
Fonamentació comuna:
Es realitzarà una capa de formigó de neteja HM-150/B/12 de 0,05m d’espessor, per la formació
de rases dels conductes de sanejament, i per la confecció del paviment del pati d’illa.
Obra de manobre
Formació d’envans:
Formació de paredons de totxana a cantell ( 290x 140x 90), en els banys i cuines. Amb material
d’unió de morter de ciment M:5.
Formació d’envans de maó buit senzill a cantell ( 285x140x40mm). Amb material d’unió de
morter de ciment M:5.
Formació d’envans amb cartró –guix, de la casa Pladur model 76/400 (46) LM, espessor de
0,076m amb una alçada de 2,60m. Resistència el foc EI-60 amb llana mineral.
Extradossat autoportant pel revestiment dels murs de perímetre, de la casa Pladur Model T47/PL75/400 1xSLM, formant una càmera d’aire de 5cm, i un envà de 3,3cm.
Perfils metàl·lics:
S’eliminarà la capa d’òxid de la superfície de la llinda i dels perfils HEB i IPN a través de la
disminució del seu perfil. A continuació es projectarà una aplicació de morter de vermiculita i
perlita per protecció de la corrosió i del foc.
Reparació dels murs de mitgera:
Neteja dels murs de mitgera i anivellació d’aquests. S’ aplicarà un morter de calç hidràulica per
millorar les propietats hidròfugues i la resistència a compressió dels murs de tapia ( morter
Ibercal).
Reparació dels murs de maçoneria:
Col·locació del morter de calç a les juntes de la maçoneria de les façanes tant exteriorment com
interiorment, de la planta baixa i de la planta soterrani, per afavorir la ventilació d’aquestes. Amb
una dosificació de morter de calç 1:4.
Augment del mur de planta tercera per la formació de la nova coberta:
S’augmentaran els murs de mitgera per la formació de coberta amb totxana ( 290x 140x 50),
col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:5.
Reparació d’esquerdes i fissures:
Per la reparació de les esquerdes en els murs, es col·locarà una malla metàl·lica sobre la
esquerda i a continuació grapes estructurals, i finalment s’emplenarà de morter estructural. En
el cas de l’esquerda de la fàbrica de maó, aquesta s’extrauran els maons i s’omplirà l’esquerda
amb morter de calç.
Reforç dels forjats existents:
Col·locació de la capa de compressió i de la malla electrosoldada el forjat, adherida els murs de
mitgera de la segona i tercera planta.
La malla electrosoldada serà de 15x 15cm i amb un diàmetre 5mm amb un límit elàstic de
B500S amb un pes de 2,20 Kg/m2, clavada el mur de tapia. La capa de compressió serà amb
formigó de resistència mínima de fc =250Kg/cm2, amb un espessor de 4cm. Els reforços
metàl·lics estaran pintats per pintura antocorresiva perquè no reaccioni amb la calç.
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‐

‐

‐

‐

Cobertes
Coberta inclinada de teula ceràmica:
Es construirà una coberta inclinada de fusta laminada -encolada, amb acabat de teula ceràmica
a dues vessants. La pendent de la vessant 1, serà del 26%, i la pendent de la vessant 2, serà
del 28%. La coberta inclinada serà de bigues de fusta laminades - encolades, panell sandvitx i
per últim teula ceràmica recuperada de la coberta anterior. El panell sandvitx (Thermochip TAH)
està format per una cara exterior, que es tracta d’un taulell aglomerat hidròfug de 19mm, un
nucli aïllant d’espuma de poliestirè extruït que conté una llengüeta de taulell de fibres per ajustar
entre taulells, una capa interior de ciment o guix, i una cara interior de fris d’avet amb tractament
ignífug,( 2,40x 0,552x 0,079m). Les bigues de la coberta inclinada seran de fusta laminada i
encolada (Binderholz) d’avet ( Picea feminine), amb una alta capacitat de càrrega, amb
resistència el foc i amb un comportament favorabla a les agressions de substàncies químiques.
La llargada pot arribar fins a 18,00m, una amplada entre 0,08m i 0,26m, i una alçada de 0,60m i
0,64m.
Les trobades amb conductes de ventilació o xemeneies, disposaran d’elements de protecció
que cobriran l’element vertical 25cm d’alçada per sobre de la coberta inclinada.
Coberta plana transitable:
Constituïda per formigó cel·lular d’espessor mig 0,05m i una capa de morter de regulació de
0,03m, per la formació de pendents. Una capa separadora de geotèxtil de polipropilè i polietilè,
amb resistència a la perforació amb un solapament de 0,10m com a mínim. Una membrana
impermeabilitzant formada per una làmina de PVC de 1,2mm d’espessor, armada amb fibra de
vidre, resistent a la intempèrie amb solapaments de 0,05m com mínim. Una capa separadora de
protecció de geotèxtil de fibra de poliester amb resistència el punxonament estàtic. Aïllament
tèrmic de poliestirè extruït d’espessor 0,04m. Una capa separadora de geotèxtil termosoldat, i
un acabat de morter de regularització de 0,03cm d’espessor i enrajolat ceràmic.
En el seu perímetre es disposarà de juntes de dilatació. La barrera impermeabilitzant es
prolongarà en el parament vertical 20cm, degut a que l’aigua de la pluja no es filtri pel parament.
Coberta garatge:
S’extreuran les teules ceràmiques en mal estat, i es substituiran per noves. S’utilitzarà morter
per obtenir adherència i homogeneïtat entre elles.
Revestiments i paviments
Revestiments d’enrajolat :
Els revestiments de les cuines i els banys seran un enrajolat. L’enrajolat escollit per la cuina de
la primera planta és de Ceràmiques TAU, model Valois P.Modulo C ( 30x60x1cm). La cuina de
la segona planta l’enrajolat serà de Ceràmiques TAU, model OXUS roig (31,6x60x1,5cm).
Els banys també seran enrajolats amb diferents models de la casa de Ceràmiques TAU. El
model del bany de la primera planta serà Linen negre i blanc (31,6x45x1cm). El bany de la
segona planta serà de Sajonia P (30x60x1cm), i finalment el revestiment del bany de la tercera
planta serà Canapa ferro i blanc (31,6x60x1cm). El morter d’adherència del revestiment el
suport serà de morter de ciment C1.
Revestiment d’enguixat:
Enlluït amb guix blanc a bona vista manualment en els envans de 9cm i 4cm, per una posterior
mà de pintura. Espessor de l’ enlluït serà de 0,5cm.
Revestiment d’envà pluvial:
Col·locació d’envà pluvial al mur mitgera per evitar filtracions d’aigua a través del seu
tancament.
Cels rasos:

‐

‐

‐

‐

6.4.6
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Col·locació de cels rasos a les cuines i banys de plaques d’alumini lacat, de 30x60cm amb
sistema desmuntable amb entramat vist i fixació mecànica. A la resta de la vivenda es col·locarà
els cels rasos continus de plaques de guix laminat, per a revestir, de 12,5mmd’espessor, amb
fixació mecànica.
Paviments d’enrajolat:
En les cuines i els banys el paviment serà de rajola ceràmica i porcel·lànica de la casa de
Ceràmiques TAU. El paviment de la cuina de la primera planta serà el model Valois Nat
(60x60x1,5cm). El paviment de la cuina de la segona planta i del bany de la primera planta serà
de Linnox cendra(60x60x1,05cm). El paviment del bany de la segona planta serà del model
Sajonia P. (60x60x1,05cm). I el bany de la tercera planta serà el model Canapa Ferro.
(45x45x1cm). L’element d’unió del paviment serà morter de ciment C2.
Paviment de la resta de la vivenda:
A la resta de la vivenda serà parquet. Es tracta de parquet encolat model Wengué natural, de la
casa Robledor, (45x7,5x1,4cm) a una làmina. El sòcol serà del mateix model de parquet encolat
(8x2,45x1,6cm).
Paviment escales interior:
El paviment d’escales de la planta primera a la planta tercera serà de parquet, com el paviment
de la vivenda. Les escales de la planta baixa a la planta primera i l’entrada de la planta baixa
serà de rajola porcel·lànica de Ceràmiques TAU, model Corten Energy ( 30x60x1cm), amb el
sòcol també del mateix model (9,6x60x1cm).
Paviment garatge i pati d’illa:
El paviment del pati d’illa serà el model Cartago grana (0,40x0,40x1,5) amb un sòcol de
(8x40x1,5), de la casa de ceràmiques TAU.
Serralleria i fusteria
Serralleria exterior:
Les baranes seran d’acer inoxidable de tub buit d’acer laminat, de 1,10m d’alçada. També es
col·locarà una reixa metàl·lica composta per barrots horitzontals i verticals per salvaguardar la
finestra exterior de la planta baixa d’accés al carrer del Pont.
Serralleria interior:
Passamà d’acer inoxidable situat al nucli de comunicació interior.
Fusteria exterior:
La fusteria de les finestres serà de fusta massissa de fulla de 56mm de gruix. Aquesta permet la
col·locació d’un vidre de fins 18mm de gruix. Les finestres a col·locar seran practicables,
oscil·lobatent practicable, i corredisses. En el cas dels arcs de la façana posterior, part de la
finestra serà de vidre fix, amb finestra practicable amb fusteria de fusta massissa amb fulla
laminada de 69mm. Es col·locaran escopidors metàl·lics que disposaran a la seva part inferior
de goteró, separat del parament vertical un mínim de 2cm. L’escopidor haurà de tenir un
pendent cap a l’exterior de 10ª com a mínim, a sota d’aquest es situarà una barrera
impermeable.
Porticó exterior:
Es col·locaran porticons corredissos de fusta massissa tipus mallorquina amb lamel·la fixa
inclinada per deixar passar la llum.
També porticons practicables plegables de lama mòbil de fusta massissa tipus mallorquina.
Fusteria interior:
Es col·locaran portes corredisses pel traster i pel vestidor de la planta tercera. Les portes de pas
i els marcs seran de fusta laminada de tauler aglomerat de sapel·li, de (2,10x0,80x3,5)m.
La porta d’entrada serà de fusta aglomerada, de (203x82,5x4,5)m.
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6.4.7
‐
‐
‐

6.4.8

Pintura
Pintura per envans i paredons:
Hi haurà pintura pels envans i paredons a base de pintura mate plàstica amb emulsió vinílica.
Pintura per blocs de formigó prefabricats:
Pintura al silicat de potassa amb acabat llis pel mur de blocs de ciment.
Tractament anticorrosiu:
Pintat dels perfils metàl·lics deteriorats, amb una anterior neteja d’aquests, a partir de pintura
epoxi, i tractament anticorrosiu amb emulsió anticorrosiva de resines sintètiques.
Instal·lacions
(Mirar punt 7)
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7 INSTAL·LACIONS
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7.1
7.1.1

Instal·lació de sanejament
Actual instal·lació

La instal·lació actual de sanejament consta d’un sol sistema de xarxa de sanejament, sense la
separació entre aigües residuals i aigües pluvials. Aquesta instal·lació opera per gravetat des del seu
punt més alt, zona del garatge, fins arribar a la xarxa general d’evacuació d’aigües públiques al carrer
del Pont.
7.1.2

Pel que fa a la recollida d’aigües residuals, es separen en tres conductes. En primer lloc, el conducte
d’evacuació de l’aigüera de la cuina ( primera planta), amb un diàmetre del 0,12m, on desemboca a la
línia general de la vivenda. L’altre conducte és el de la rentadora i lavabo (situats al bany actual), amb
un diàmetre de 0,08m. I per últim tenim el baixant del vàter, amb un diàmetre de 0,12m, i el baixant de
la banyera de diàmetre 0,04m, de PVC, que s’uneix el ramal del vàter. Aquest dos últims conductes
descendeixen fins la planta baixa, i desemboquen a la línia general d’evacuació de la vivenda.

Característiques de l’actual instal·lació

La recollida d’aigües pluvials es fa a partir de dos canalons situats a la coberta inclinada. El canaló
entre la coberta inclinada de plaques de fibrociment i encadellat, amb la coberta inclinada de teula
ceràmica i llates i bigues de fusta, el seu diàmetre és de 0,14m. D’altra banda el canaló de l’altra
vessant de la coberta també és diàmetre =0,14m de fibrociment.
El canaló de la coberta inclinada a una vessant de l garatge és de diàmetre 0,14m, i el seu baixant
corresponent també de diàmetre 0,14 es situa a la façana d’accés al carrer Concepció, fins arribar a la
línia de evacuació de la vivenda.

Fig.7.1.3. Fotografies planta baixa.
Els baixants, ramals i línies d’evacuació són de fibrociment, a excepció del vàter i de la banyera. Les
aigües provinents d’aquests conductes desemboquen a la xarxa d’evacuació d’aigües pública.
La xarxa general de clavegueram pública transcórrer pel carrer Del pont, i pel carrer Concepció. La
parcel·la està situada en la conca C118. Es tracta d’una xarxa de clavegueram unitària. El diàmetre de
la xarxa del carrer Del pont és de 0,50m, i el diàmetre de la xarxa del carrer Concepció és de 0,30m.
Existeix un pou de clavegueram que es tracta del pou 240.
Reixes i embornals
Límit de la parcel·la
Fig.7.1.1. Fotografies façanes
Els baixants dels dos canalons s’ubiquen a la façana, tant la principal com la posterior, amb un
diàmetre 0,20m i 0,10m respectivament . També existeixen dos baixants més, provinents de la coberta
inclinada, amb un diàmetre de 0,14m.
El pati d’illa es situen dues boneres de diàmetre 0,12m que desemboquen a la línia d’evacuació de la
vivenda.

Fig 7.1.2. Fotografies pati d’illa

Fig 7.1.4. Plànol clavegueram
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7.1.3

Descripció de la instal·lació

La instal·lació es realitzarà en un edifici que consta de planta soterrani, planta baixa, i 3 plantes pis.
La xarxa de sanejament de la vila de Sallent consta d’una única xarxa de clavegueram de tal forma que
disposarem d’una xarxa de sanejament de tipus separatiu amb una connexió final de les aigües pluvials
i d’aigües residuals abans de la seva sortida a l’exterior, a partir d’una tancament hidràulic que
impedeixi la transmissió de gasos.
La evacuació d’aigües residuals i pluvials del edifici es realitzarà per gravetat.
7.1.4

Característiques i condicions

Han de disposar de tancaments hidràulics en la instal·lació que impedeixin el pas de l’aire contingut en
ell sense afectar el flux de residus.
Les canonades de la xarxa d’evacuació han de tenir el traçat més senzill possible, amb unes distàncies
i pendents que facilitin l’evacuació dels residus i que siguin autonetejables. S’ha d’evitar la retenció
d’aigües en el seu interior. Les canonades han de ser accessibles pel seu manteniment o reparació.
Els col·lectors de l’edifici han de desaiguar, preferentment per gravetat en l’arqueta general que
constitueix la connexió entre la instal·lació de evacuació i la xarxa de clavegueram públic.
Quan existeix una única xarxa de clavegueram públic ha de disposar-se un sistema mixt o un sistema
separatiu amb una connexió final d’aigües pluvials i residuals abans de la seva sortida a la xarxa
exterior.
7.1.5

Elements de la xarxa d’evacuació

Els tancament hidràulics poden ser:
‐ Sifons individuals, propis de cada aparell.
‐ Bots sifònics, que poden servir a varis aparells.
‐ Boneres sifòniques.
‐ Arquetes sifòniques, situades a les trobades dels conductes enterrats d’aigua pluvials i d’aigües
residuals.
Els tancaments hidràulics han de tenir les següents característiques:
‐ Han de ser autonetejables.
‐ La superfície interior no ha de retenir matèries solides .
‐ Han de tenir un registre de neteja fàcilment accessible i manipulable.
‐ L’alçada mínima del tancament hidràulic ha de ser 50mm, per a usos continus i 70mm, per a
usos discontinus. L’altura màxima ha de ser 100mm. La corona ha d’estar a una distancia igual
o menor que 60cm per sota de la vàlvula de desaigua i igual o menor que el ramal de desaigua.
‐ Ha de situar-se lo més pròxim a la vàlvula de desaigua del aparells per limitar la longitud de
canonada brut sense protecció cap al ambient.
‐ El desaigua de aigüeres, i aparells de bombeig, com rentadores i rentaplats, han de tenir un sifó
individual.

‐
‐

Les derivacions que escumessin al bot sifònic han de tenir una longitud igual o menor a 2,50m,
amb una pendent compresa entre 2, i el 4%
Els aparells dotats d’un sifó individual han de tenir:
- en les aigüeres, lavabos i fregadors la distància màxima amb el baixant ha de ser
4,00m amb una pendent del 2,5 i 5%.
- en les banyeres o dutxa el pendent ha de ser menor o igual al 10%.
- el desaigua dels vàters al baixant ha de ser una distància de 1,00m.
- ha de disposar un sobreeixidor en els lavabos i aigüeres.

Les unions dels desaigües als baixants han de tenir la major inclinació possible, en qualsevol cas no
serà inferior a 45º.
Quan s’utilitzin sifons individuals els ramals dels desaigües d’aparells sanitaris han d’unir-se a un tub de
derivació que desemboqui en el baixant , i que sigui registrable.
Els baixants han de realitzar-se sense desviacions ni retranqueixos i amb un diàmetre uniforme en tot
la seva alçada, excepte en el cas dels baixants d’aigües residuals quan existeixin obstacles insalvables.
Els col·lectors s’han de col·locar penjats o enterrats:
‐ Penjats : els baixants s’han de connectar mitjançant peces especials. La connexió d’un baixant
d’aigües pluvials al col·lector en els sistemes mixtes ha de disposar-se separat al menys 3,00m
de la connexió del baixant més pròxim d’aigües residuals. Ha de tenir com a mínim un pendent
de 1%. No poden escometre’s en un mateix punt més de dos col·lectors. En cada encontre amb
la vertical- horitzontal s’ha de disposar de registres, de tal manera que entre registres no hi pot
haver una distancia superior de 15m.
‐ Enterrats: els tubs han de disposar-se en rases de dimensions adequades, situats per sota de la
xarxa de distribució d’aigua potable. Han de tenir un pendent 2% com a mínim. S’haurà de
col·locar registres cada 15 metres com a màxim.
En les xarxes enterrades la unió entre les xarxes verticals i les xarxes horitzontals i per tant entre les
seves trobades i derivacions, ha de realitzar-se amb arquetes col·locades sobre ciment de formigó,
amb tapa registrable. Només pot finalitzar un col·lector per cada cara de l’arqueta de tal manera que
l’angle format pel col·lector i la sortida sigui major a 90º.
Hi ha d’haver subsistemes de ventilació pel les xarxes d’aigües pluvials i residuals.
Subsistema de ventilació primària:’únic subsistema de ventilació per edificis de menys de 7 plantes, i si
la baixant està sobre dimensionada i els ramals de desaigües tenen menys de 5m.
Els baixants d’aigua residuals s’han de prolongar el menys 1,30 per sobre la coberta del edifici, si
aquesta no és transitable. La sortida de la ventilació primària no ha d’estar situada a menys de 6 m de
qualsevol presa d’aire exterior, hi ha d’estar protegida per que no entrin cossos estranys.
7.1.6

Dimensionat de la xarxa de evacuació d’aigües residuals

Derivacions individuals : La secció de cada derivació individual ve donada pel tipus de
connectat, i el ramal del col·lector, per tant:

Les xarxes de petita evacuació s’han de dissenyar conforme :
‐
‐
‐

El traçat de la xarxa ha de ser el més senzill possible, evitant canvis bruscs i circulant per
gravetat.
S’han de connectar els baixants, sinó fós possible s’hauria de connectar el mànec del vàter.
La distància entre el bot sifònic i el baixant no ha de ser superior a 2,00m.

Planta
primera

Tipus
d’aparell
Lavabo
Vàter
Dutxa
Rentadora 1

Unitats de desaigua ús
privat
1
4
2
3

aparell

Diàmetre mínim sifó i derivació
individual mm
32
100
40
50
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Aigüera
3
40
Rentaplats
3
40
Lavabo 1
1
50
Planta
segona
Vàter
4
100
Banyera1
3
50
Aigüera 1
3
50
Rentaplats 1
3
50
Lavabo 1
1
50
Planta
tercera
Vàter
4
100
Dutxa
2
40
1
el diàmetre del sifó i de la derivació augment degut a que la longitud a evacuar és superior a 1,50m, i
per tant no es pot emprar el diàmetre mínim. Taula 7.1.1: Diàmetre desaigua
Ramals col·lectors :
A

Planta
primera
A
Planta
segona
A
Planta tercera
B
Planta
primera
B
Planta
segona
Taula7.1.2. Unitats de descàrrega

Unitats de descàrrega
10

2% diàmetre
63

8

63

7
6

63
50

6

50

Baixants d’aigües residuals: El dimensionat dels baixants de les aigües residuals ha de realitzar-se de
manera que no superi el límit de 250+Pa de variació de pressió i per un cabal que la superfície ocupada
per l’aigua no sigui superior a 1/3 de la secció transversal de la canonada.
10+8+7=25 unts( més de
3plantes)
6+6 = 12unts
Baixant B
Taula 7.1.3. Diàmetre baixant
Baixant A

Diàmetre baixant
63
63

Col·lector per baixant A: 25 unitats de descàrrega per un col·lector de diàmetre 75mm amb una
pendent del 2%.
Col·lector enterrat per baixant B: de 12 unitats de descàrrega per un col·lector de diàmetre de 50mm
amb un pendent del 2%.
7.1.7

Dimensionat de la xarxa de petita evacuació d’aigües pluvials

Boneres : El número de boneres a tenir en una coberta plana va en funció de la superfície d’aquesta,
per tant:
‐

Superfície del pati d’illa és de 92,50m2, per tant també es col·locarà 2 boneres.

Canalons : El diàmetre nominal del canaló d’evacuació d’aigües pluvials ha de ser de secció
semicircular. La població de Sallent està situada a la zona B, per una intensitat pluviomètrica de
150,mm/h, amb una isoyeta d’ entre 60, i 70. El diàmetre vé definit per la superfície a evacuar.
Vessant 1: 39,10 m2(coberta inclinada)
Vessant 2: 67,74 m2 (coberta inclinada)

Coberta plana: 24,93m2
Vessant garatge: 40,48m2
El pendent del canaló serà del 2% i el diàmetre nominal del canaló de la vessant 1 serà de 125mm, i el
de la vessant 2 serà de 175mm en la coberta inclinada de la vivenda. El canaló del garatge el diàmetre
nominal serà de 100mm. El diàmetre del canaló de la coberta plana serà de 100mm, amb una pendent
1%, per una superfície de 24,93m2.
Baixant dels pluvials: El diàmetre dels baixants dels pluvials ve donat per la superfície de la coberta en
projecció horitzontal i la intensitat pluviomètrica. El diàmetre serà de 63mm per la coberta inclinada del
vessant 1 de la vivenda. Pel vessant 2 serà de 75mm .Pel garatge el diàmetre nominal de l baixant
serà de 50mm.
Col·lectors d’aigua pluvials : serà amb un pendent mínim del 2%, amb una superfície de recollida
d’aigües de la vessant 1 i del pati d’illa, per tant tindrem un col·lector de diàmetre 110mm. Per la
recollida d’aigües de la vessant 2 i de la coberta plana serà un col·lector de diàmetre de 110mm.
Sistema mixta: Tenim un total de 31 unitats de descàrrega d’aigües residuals, que equivalen a 90m2. I
tenim 142,05m2 de superfície de recollida d’aigües pluvials. Per tant, tindrem un col·lector mixte de
110mm de diàmetre amb un pendent del 2%.
Pel què fa a la ventilació de la xarxes d’aigües residuals, el baixant es sobredimensionarà. Els
conductes de la xarxa de sanejament seran de PVC.
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Instal·lació de ventilació

Actual instal·lació

La instal·lació actual de ventilació, només es basa en la extracció de fums de la llar de foc situada al
menjador i de l’extracció de fums de l’equip de cocció de la cuina.
El conducte de l’extracció de fums de l’equip de cocció de la cuina finalitza en la façana posterior, a una
alçada de 4,70m respecte la rasant.
El conducte de l’extracció de fums de la llar de foc de dimensions de 0,40 x 0,30m, finalitza en la
coberta inclinada. Es tracta d’un conducte fet de totxanes revestit amb una capa de ciment.

Fig.7.2.1 Fotografies conductes de ventilació actuals
7.2.2

Característiques de la nova instal·lació

El cabal de ventilació mínim per les vivendes depèn dels següents factors:
Número d’ocupants: dos dormitoris dobles i dos dormitoris simples, per tant 6 ocupants. A la següent
taula es poden observar els cabals de ventilació mínims:
Per
ocupant
CTE 1
Sala d’estar
Habitació
Distribuïdor
traster
Bany
Cuina
Menjador
Habitació 1
Habitació 2
Distribuïdor
Bany
Cuina

3,00
5,00

3,00
5,00
5,00

Cabal de ventilació mínim exigit en l/s
En funció Cabal
de Cabal
de Cabal total
d’altres
ventilació per ventilació
paràmetres ocupant
per m2
CTE 1
18,00
18,00
5,00
5,00
0,70
6,98
6,98
0,70
2,64
2,64
15 per local
15,00
15,00
2,00 50 per local
20,92
70,92
18,00
18,00
10,00
10,00
5,00
5,00
0,70
7,70
7,70
15 per local
15,00
2,00 50 per local
25,00
75,00

Per m2
CTE1

3,00
18,00
18,00
Menjador
3,00
18,00
18,00
Sala d’estar
15 per local
15,00
Bany
5,00
10,00
10,00
Habitació
1
La part ombrejada fa referència a la Secció H3, Qualitat de l’aire interior del Codi Tècnic de l’Edificació.
“ Punt 2. Caracterització i quantificació de les exigències”. Taula 7.2.1: Quantificació exigències
La vivenda disposarà d’un sistema general de ventilació mecànica. L’aire circularà des dels locals secs
els humits, per tant els dormitoris i sales d’estar disposaran d’obertures d’admissió. D’altra banda les
cuines i els banys disposaran d’obertures d’extracció.
Les cuines , dormitoris i sales d’estar contindran d’una ventilació natural a partir de finestres o portes
exteriors.
Les cuines es dotaran d’un sistema addicional específic de ventilació amb extracció mecànica pels
vapors i contaminats de la cocció. Per tant tindran un extractor connectat el conducte d’extracció
independent del conducte general de ventilació de la vivenda, específic només per l’extracció de la
cuina.
En el cas del garatge el ser de menys de 5 places es pot disposar d’una obertura d’admissió que
comuniqui directament amb el exterior per la part inferior del parament.
Les obertures d’admissió que comuniquen directament amb el exterior estaran en contacte amb un
espai exterior que si pugui inscriure un cercle on el seu diàmetre sigui un terç de l’alçada del tancament
més baix, o mai inferior a 4m.
Les obertures d’admissió, boques de ventilació i boques d’extracció en contacte amb el exterior
disposaran d’un barret per no permetre l’entrada d’aigua de la pluja, d’insectes o ocells. Aquestes
hauran d’estar separades horitzontalment a 3m de qualsevol boca d’admissió, elements d’entrada
d’aire, i del límit de la parcel·la.
Els conductes d’admissió han de tenir una secció uniforme i mancar d’obstacles en el seu recorregut .
Aquests han de ser practicables pel seu registre i la seva neteja cada 10m.
Els conductes d’extracció per ventilació mecànica contindran en la boca d’expulsió un aspirador
mecànic, podent compartir diferents conductes d’extracció amb un mateix aspirador mecànic. Els
conductes seran verticals, excepte els trams que hi ha la connexió amb el conducte d’extracció.
L’acabat d’aquests ha de permetre una dificultat per la brutícia i ser practicable pel seu registre i neteja
en la coronació i el començament de cada tram. Els conductes seran estancs.
7.2.3

Dimensionat de l’ instal·lació

Obertures de ventilació: L’àrea efectiva de les obertures de ventilació de cada local ha de ser com a
mínim la major de les que s’obtenen mitjançant les formules següents:
Àrea efectiva de les obertures Estàncies
de ventilació 2
Obertures
4·qv
Sala d’estar
d’admissió
Habitació
Menjador
Cuina
Habitació 1
Habitació 2
Menjador
Cuina
Sala d’estar
Habitació doble
Obertures
4·qv
Cuina
d’extracció
Bany
Cuina

Cm2 d’obertura
72,00
20,00
72,00
20,92
40,00
20,00
72,00
25,00
72,00
40,00
200,00
60,00
200,00

Dimensió conductes
de ventilació
Diàmetre 32cm
Diàmetre 9cm
Diàmetre 32cm
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Bany
Bany

60,00
60,00

Diàmetre 9cm
Diàmetre 9cm

Obertures de 70cm2
pas
2
La part ombrejada fa referència a la Secció H3, Qualitat de l’aire interior del Codi Tècnic de l’Edificació.
“ Punt 4. Dimensionat” Taula 7.2.2. Dimensió conductes de ventilació
Conductes d’extracció per ventilació mecànica : Quan els conductes es disposin en la coberta , la
secció ha de ser com a mínim igual a la obtinguda per :

2

= 2,00 x 400,00 = 800,00cm2

qvt = el cabal d’aire en el tram del conducte(l/s), que és igual a la suma de tots els cabals que passen
per les obertures d’extracció que donen en el tram.
Per tant el conducte equival a un diàmetre de 32cm
Aspiradors mecànics : S’han de dimensionar d’acord amb el cabal extret i per una depressió suficient
per contrarestar les pèrdues de pressió previstes del sistema.
Els extractors s’han de dimensionar d’acord amb el cabal mínim de cada cuina, ja indicat, per la
ventilació addicional de les mateixes.
Finestres i portes: La superfície total practicable de les finestres i portes exteriors de cada local han de
ser com a mínim 1/20 de la superfície útil del mateix.
Superfície Superfície practicable (m2)
Superfície mínima necessària
estància
(m2)
13,60
2,10
0,6800
Sala d’estar
10,94
1,13
0,5470
Habitació
57,83
7,14
2,8915
Menjador +cuina
24,47
1,90
1,2235
Habitació 1
17,91
1,23
0,8955
Habitació 2
12,50
2,82
0,6250
Cuina
21,89
3,05
1,0945
Menjador
51,91
11,08
2,5955
Sala d’estar
19,86
3,36
0,9930
Habitació doble
Taula 7.2.3. Superfície necessària
Els conductes d’extracció estaran recoberts per aïllament tèrmic.
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7.3

7.3.1

Projecte de rehabilitació i reforma d’una vivenda unifamiliar entre mitgeres a la vila de Sallent

Instal·lació d’electricitat

Instal·lació actual

La instal·lació actual conté:
La xarxa de distribució pública aèria, penjada per la façana principal fins arribar a la planta baixa a
l’entrada de l’únic comptador.
La caixa de protecció i maneig, situada en la façana principal a una alçada de 3,50 m respecte la línia
de terra.
El comptador i la caixa d’interruptor de control de potència, situats a la planta baixa.
Els dispositius generals de maneig i protecció situats a la primera planta. Es tracta de dues línies, una
línia d’enllumenat que dóna servei a 21 punts de llum, i una línia de bases d’endolls que dóna servei a
11 bases d’endolls.
El cable d’electricitat de la línia d’enllumenat és vist en la planta baixa, amb 17 punts de llum, i a la
segona planta i la tercera, amb un punt de llum a cada una d’elles. A la primera planta la línia
d’electricitat juntament amb la línia de bases d’endolls (només ubicada en aquesta planta), circula pels
fals sostre a la cuina, menjador i bany, a les altres estances la línia és vista.
El subministrament d’electricitat al garatge es fa a partir de la línia d’enllumenat, travessant el pati d’illa
a una alçada sobre la rasant de 2,25m.
La companyia subministradora és Endesa. Amb una potència contractada de 4,4Kw.

Quadre general de
Comptador situat a la
protecció i maneig
planta baixa
Fig 7.3.1: Fotografies electricitat
7.3.2

Línia d’enllumenat travessant el pati d’illa
a una alçada de 2,25m

Característiques de la nova instal·lació

Parts que constitueixen la instal·lació elèctrica per un sol usuari:
‐ Red de distribució
‐ Escomesa
‐ Fusible de seguretat
‐ Comptador
Derivació individual
‐ Caixa d’interruptor de control de potencia
‐ Dispositius generals de maneig i protecció
‐ Instal·lació interior
Escomesa

Es tracta de la part d’instal·lació de la xarxa de distribució que alimenta la caixa general de protecció.
L’escomesa serà responsable la companyia subministradora, en aquest cas la companyia Endesa
assumirà la inspecció i la verificació final.
La companyia determinarà el punt de connexió de la xarxa de distribució. Es tractarà d’una escomesa
aèria. S’instal·larà els cables sobre façana exterior de la vivenda situada el carrer Del pont, 31. L’altura
per fixar l’escomesa serà una altura de més de 2,50 m. En el cas que es situés a una alçada inferior a
2,50m, haurà d’estar protegida per tubs o canals rígids amb unes característiques indicades(Taula 2,
ITC-BT-11). Els cables seran aïllats amb una tensió assignada de 0,6/1 Kv. La seva instal·lació es farà
per conductes tancats o canaletes protectores. En les proximitats d’obertures en façanes s’haurà de
respectar les següents distàncies mínimes:
‐ Finestres: 0,30m el límit superior de l’obertura , i 0,50m el límit inferior i el límit lateral de
l’obertura.
‐ Balcons: 0,30m del límit superior de l’obertura i 1,00m dels límits laterals del balcó.
Els conductors o cables seran aïllats de coure , segons ( ITC-BT-06, ITC-BT-07):
Per saber la secció dels conductors es tindrà en compte:
‐ Màxima carrega prevista d’acord amb ITC-BT-10.
‐ Tensió del subministra.
‐ Intensitats màximes admissibles pel tipus de conductor i les condicions d’instal·lació.
Per tant, els cables es situaran en façana, respectant els límits d’obertura anteriorment esmenats,
protegits per canaletes rígides, fins arribar a la connexió amb la caixa general de protecció (CGP).
Instal·lació d’enllaç
Les instal·lacions d’enllaç són les que uneixen la caixa general de protecció, amb les instal·lacions
interiors. Aquestes estan compostes de:
‐
Caixa general de protecció (CGP): allotgen elements de protecció de les línies generals
d’alimentació, i senyala el principi de la propietat de les instal·lacions dels usuaris. S’instal·larà sobre la
façana exterior de la vivenda, en un lloc d’accés lliure i permanent. Aquesta localització es fixarà
juntament amb la companyia subministradora. Es procurarà que la situació escollida sigui la més
pròxima a la xarxa de distribució pública, i que quedi allunyada d’altres instal·lacions com aigua,
telèfon, segons ITC-BT-06. En el nostre cas el ser una vivenda unifamiliar es col·locarà una caixa de
protecció i mesura (CPM) que equival a la caixa general de protecció i l’equip de mesura. Aquest equip
estarà instal·lat a una alçada compresa entre 0,7 i 1,80m. El tipus de caixa de protecció i mesura ens
serà en funció de les especificacions tècniques de la empresa subministradora que hagin estat
aprovades per la Administració, en funció del número i de la naturalesa. Aquesta haurà de complir el
que indica en la norma UNE-EN 60439.
La caixa de protecció i mesura (CPM) serà de la casa Cahors. Aquesta estarà situada a la façana
principal, ubicada en la nova obertura d’accés a la vivenda de la planta baixa. A una alçada de 1,35m
respecte la línia de terra.
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Rellotge

Comptador
monofàsic

Dimensions de la caixa general de
protecció i mesura (CPM) de la casa
Cahors.
A=455mm
B=317mm
C= 191mm

Fig 7.3.2 Dimensions CPM
‐
Línia general d’alimentació (LGA): enllaça la caixa general de protecció amb les derivacions
individuals que alimenta. La línia general d’alimentació estarà composta per conductors aïllats en el
interior del tub de muntatge superficial.
El traçat de la línia general d’alimentació serà el més curt i rectilini possible. El diàmetre anirà en funció
a la secció del cable a instal·lar. Aquest conducte serà registrable i precintable. Les seves parets
tindran una resistència el foc de RF 120 segons NBE-CPI- 96. Les tapes de registre tindran una
resistència el foc mínima de RF 30. Les dimensions mínimes del conducte seran de 30x 30 cm, i es
destinarà únicament a allotjar la línia general d’alimentació. Els conductors a utilitzar seran, tres de fase
i un neutre, de coure, unipolars i aïllats, amb una tensió assignada de 0,6/1kv. Els cables tindran unes
característiques a les de la norma UNE 21123, UNE-EN 50085-1 UNE-EN50086-1. La secció dels
conductors haurà de ser la mateixa en tot el seu recorregut i sense entroncaments. Pel càlcul de la
secció dels cables es tindrà en compte, la caiguda màxima de tensió permesa (0,5% per línies generals
d’alimentació destinades a comptadors totalment centralitzats), com la intensitat màxima admissible,
fixada en la norma UNE 20460-5-523, d’acord amb la previsió de potencies de ITC-BT-10, i els factors
de correcció de muntatge. Per la secció del conductor neutre es tindrà en compte el desequilibri que es
pot preveure per corrents harmòniques i el seu comportament. El conductor neutre tindrà una secció
aproximadament el 50% de la corresponent al conductor de fase.
La línia general d’alimentació es realitzarà per tubs superficialment, amb una secció de 3x16mm2
+1x10mm2. En aquest cas com que la caixa de protecció i maneig inclou el comptador, és inexistent la
línia d’alimentació i la derivació individual, ja que no hi ha centralització de comptadors.
‐ Derivació individual (DI): esdevé de la línia general d’alimentació i comprèn la caixa per
interruptor de potència i els dispositius generals de maneig i protecció. Les derivacions individuals
estaran compostos per conductors aïllats en el interior de tubs de muntatge superficial, aquests
conductors compliran l’ establert en el ITC-BT-21. Els tubs i canals dels conductors tindran una secció
nominal que permetrà ampliar la secció dels conductors inicial amb un 100%. El diàmetre exterior
nominal mínim del tub en derivació individual serà de 32mm. La derivació individual s’allotjarà el interior
d’un conducte d’obra de fàbrica amb parets de resistència el foc RF 120. Es disposarà cada tres
plantes d’elements tallafocs i tapes de registre precintables de la dimensió del conducte d’obra.
L’alçada mínima serà de 0,30m, amb la part superior a mínim de 0,20m del sostre. Aquestes tapes de
registre tindrà una resistència el foc de RF 30.
El número de conductors vindrà fixat pel número de fases necessàries per a la utilització de la derivació
corresponent i segons la seva potencia. Portant a cada línia la seva corresponent conductor neutre, així
com el conductor de protecció. A la derivació individual inclourà el fil de maneig per possibilitar
l’aplicació de diferents tarifes. Els cables no presentaran entroncaments i la seva secció serà uniforme,
no seran propagadors de foc, i amb emissió de fums i opacitat reduïda ( norma UNE-EN 50085-1
50085-1) . Els conductes seran de coure, aïllats i unipolars, sent la seva tensió assignada de 450/700V.
La secció mínima dels cables serà de 6mm2, pels cables polars, neutres i de protecció, i de 1,5mm2 pel
fil de maneig. Pel càlcul de la secció dels conductors es tindrà en compte: La demanda prevista per a
cada usuari. La caiguda de tensió màxima admissible serà: 1,5%.

‐ Comptadors : estarà ubicat en un armari (UNE-EN-6043, UNE-EN-20324 i UNE-EN-50102).
Hauran de disposar de ventilació interna per evitar condensacions sense que disminueixi el grau de
protecció. La derivació individual ha de dur associat per la seva pròpia protecció composta un fusible de
seguretat, amb independència de les seves proteccions corresponents a la instal·lació interior. Aquests
fusibles s’instal·laran abans del comptador, i es col·locarà a cada fil de fase o polars . Els cables seran
de 6mm2 de secció, amb una tensió assignada de 450/700V i els conductors de coure de classe 2,
segons UNE-21022, amb aïllament sec, extruït a base de mescles termostables, i s’identificarà segons
ITC-BT-26. S’haurà de disposar del cablejat dels circuits de maneig i control amb l’objectiu de satisfer
les disposicions tarifàries vigents. Serà la caixa de protecció i mesura, que reuneix els fusibles generals
de protecció el comptador i el dispositiu per discriminació horària. En aquest cas els fusibles de
seguretat coincideixen amb els generals de protecció.
‐ Caixa per interruptor de control de potencia (ICP): es situarà a la distància més pròxima de
la derivació individual, es col·locarà una caixa per l’interruptor de control i potència. Aquesta caixa es
col·locarà en el mateix quadre on es col·loquen els dispositius generals de maneig i protecció. L’enllaç
entra el comptador i el quadre de dispositius de maneig i protecció serà de 2x70mm2+70T amb un tub
de diàmetre de 140mm. L’ICP serà de 50A.
‐ Dispositius de generals de maneig i protecció (DGMP): els envolvents d’aquest quadre
s’ajustaran a les normatives de UNE 20451, UNE-EN 60439-3. Els dispositius generals de protecció i
maneig seran com a mínim:
‐ Un interruptor general automàtic de tall omnipolar, que permeti l’accionament manual i que
estigui dotat d’elements de protecció contra la sobrecàrrega i curtcircuits. Aquest interruptor serà
independent del interruptor de control de potència. PIA’s depenen de cada circuit.
‐ Un interruptor diferencial general destinat a la protecció contra contactes indirectes de tots els
circuits, d’acord amb el ICT BT-24. ID= 30mA, IN = 63A
‐ Dispositius de tall omnipolar destinats a la protecció de sobrecàrregues i curtcircuits de cada un
dels circuits interiors de la vivenda (12 per electrificació elevada).
‐ Dispositius de protecció contra sobretensions permanents amb caràcter obligatori i transitòries.
La companyia subministradora ens facilita els valors màxims previsibles de les potències o corrents de
curtcircuit de les seves xarxes de distribució.
Els dispositius de maneig i protecció es situaran a una alçada de la línia de terra d’entre 1,40m i 2,00m.

Es situaran dos quadres de dispositius de
protecció i maneig. El primer estarà situat
a l’entrada de la primera planta ubicant -se
en ell les línies C1,C2,C3, C4,C5,C9 i C10.
El segon situat a l’entrada de la segona
planta estarà compost per les línies
C6,C7,C8,C11, C12 i C13.

Línia de Terra
Fig. 7.3.3. Dispositius de maneig i protecció
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Tal i com indica en el ITC-BT-25, els circuits independents són els següents:
C1: circuit de distribució interna , destinat a alimentar punts d’il·luminació. Una totalitat de 29 punts de
llum entre planta soterrani, planta baixa, planta primera i comunicació d’escales. Secció mínima:
1,5mm2. Interruptor Automàtic : 10 A . Tipus de presa: punt de llum amb conductor amb protecció.
C2: circuit de distribució interna, destinada preses de corrent d’ús general i frigorífic. Per tant, seran 18
preses de corrent distribuïts entre planta baixa, i planta primera. Secció mínima: 2,5mm2. Interruptor
Automàtic : 16 A . Tipus de presa: 16 A 2p+T.
C3: circuit de distribució interna, destinat a alimentar la cuina i el forn. Secció mínima: 6mm2. Interruptor
Automàtic : 25 A . Tipus de presa: 25 A 2p+T.
C4: circuit de distribució interna, destinat a alimentar la rentadora i rentaplats, i caldera. Secció mínima:
4mm2. Interruptor Automàtic : 20 A . Tipus de presa: 20 A 2p+T.
C5: circuit de distribució interna, destinat a alimentar preses de corrent dels banys, així com les bases
auxiliars de la cuina. Secció mínima: 2,5mm2. Interruptor Automàtic : 16 A . Tipus de presa: 16 A 2p+T.
En el cas de vivendes amb una previsió de demanda important, o amb superfícies útils superiors a
160m2 és necessari instal·lar més d’un circuit addicional dels descrits anteriorment. En aquest cas
s’instal·laran:
C6: circuit addicional de distribució interna, destinat a alimentar punts d’iluminació. Es tracta de 13
punts d’il·luminació compresos entre planta segona i planta tercera. Secció mínima: 1,5mm2. Interruptor
Automàtic : 10 A . Tipus de presa: punt de llum amb conductor amb protecció.
C7: circuit addicional de distribució interna, destinat a preses de corrent. 14 preses Secció mínima:
2,5mm2. Interruptor Automàtic : 16 A . Tipus de presa: 16 A 2p+T.
C8: circuit addicional de distribució interna, destinat a preses de corrent. 12 preses Secció mínima:
2,5mm2. Interruptor Automàtic : 16 A . Tipus de presa: 16 A 2p+T.
C9: circuit de distribució interna, destinat a l’ instal·lació d’una assecadora independent. Secció mínima:
2,5mm2. Interruptor Automàtic : 16 A . Tipus de presa: 16 A 2p+T.
C10: circuit de distribució extern, destinat a alimentar punts de llum del pati d’illa. Secció mínima:
1,5mm2. Interruptor Automàtic : 10 A . Tipus de presa: punt de llum amb conductor amb protecció.
C11: circuit de distribució interna, destinat a alimentar la cuina i el forn. Secció mínima: 6mm2.
Interruptor Automàtic : 25 A . Tipus de presa: 25 A 2p+T.
C12: circuit de distribució interna, destinat a alimentar el rentaplats. Secció mínima: 4mm2. Interruptor
Automàtic : 20 A . Tipus de presa: 20 A 2p+T.
C13: circuit de distribució interna, destinat a alimentar preses de corrent dels banys, així com les bases
auxiliars de la cuina. Secció mínima: 2,5mm2. Interruptor Automàtic : 16 A . Tipus de presa: 16 A 2p+T.
Per cada 5 circuits instal·lats es col·locarà un interruptor diferencial, amb una intensitat residual màxima
de 30mA, i intensitat assignada superior o igual a la del interruptor general.

5.400

C4

3.450

C5

3.450

C6

200

C7

3.450

C8

3.450

C9

3.450

C10
C11

200
5.400

C12

3.450

C13

3.450

Previsió de càrregues total de l’edifici

Amb l’objectiu de saber la necessitat d’energia elèctrica de la vivenda es realitzarà un estudi de previsió
de càrregues.

16
20
25
20
20
16
20
20
20
20
25
20
20

Taula 7.3.1 Potència de la vivenda
Instal·lació de telecomunicacions ja està calculada en els circuits. Hi haurà un subquadre elèctric pel
grup a pressió hidropneumàtic, equivalent a 0,75KW de potència.
Per tant tenim una potencia total de 30.103,50W , 31 Kw, aquesta potència no ens obliga a instal·lar
una estació transformadora.
7.3.5

7.3.4

Quadre general de maneig i protecció ( primera planta)
0,50 29 punts de 2.175,00
10
30
1,5
llum
0,20 0,25 16 Bases 16A 2.760,00
16
20
2,5
2p + T
0,50 0,75 Base 25A 2p + 2.025,00
25
2
6
T
0,66 0,75 3 bases 16A 5.123,25
20
3
4
2p + T *
0,40 0,50 4 bases 16A 2.760,00
16
6
2,5
2p + T
0,75 0,50 23 punts de 1.725,00
10
30
1,5
llum
0,20 0,25 10 bases 16A 1.725,00
16
20
2,5
2p + T
0,20 0,25 10 bases 16A 1.725,00
16
20
2,5
2p + T
1,00 0,75 Base 16A 2p + 2.587,50
16
1
2,5
T
0,75 0,50 12 Base
900,00
16
20
2,5
0,50 0,75 Base 25A 2p + 2.025,00
25
2
6
T
0,66 0,75 1 bases 16A 1.707,75
20
3
4
2p + T *
0,40 0,50 5 bases 16A 2.760,00
16
6
2,5
2p + T
29.353,50W

Diàmetre
conducte
en mm

C3

Conductors
secció mín mm2

3.450

Màxim número de
punts d’utilització

C2

Interruptor
automàtic

0,75

Potencia prevista
per circuit (W)

200

Tipus de presa

C1

Factor
d’utilització Fu

Factor
simultaneïtat Fs

Segons el ITC-BT-10, el grau d’electrificació corresponent a la vivenda a estudiar es tracta del grau
d’electrificació elevat, ja que la superfície útil de la vivenda és superior a 160m2.
La potència a preveure no serà inferior a 9.200W a 230V. Tot i així la potència a preveure es
correspondrà amb la capacitat màxima de la instal·lació, definida per la intensitat assignada del
interruptor general automàtic, segons indica en el ITC-BT-25.
Els tipus de circuits independents seran els que s’indiquen a continuació i estaran protegits cada un
d’ells per un interruptor automàtic de tall general omnipolar amb accionament manual i dispositius de
protecció contra sobrecàrregues i C.C. Tots els circuits disposaran d’un conductor de protecció o terra.

Potència de la vivenda
Potencia prevista
per presa (W)

Grau d’electrificació de la vivenda

Circuit
d’utilització

7.3.3

Projecte de rehabilitació i reforma d’una vivenda unifamiliar entre mitgeres a la vila de Sallent

Dimensionat de la instal·lació elèctrica

Càlcul de la intensitat admissible màxima elèctrica:

I. màx. admissible

29.353,50
√3

√3 400 0,85

49,84
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Tenint la intensitat màxima admissible l’escomesa serà mitjançant cable aïllat amb polietilè reticulat RV
amb una tensió assignada de 0,6/1KV de secció mínima de 4x10mm2 de Cu, fins a la caixa general de
protecció i mesura, grapat a façana. S’instal·larà una caixa de protecció del tipus 7 Endesa, els calibres
interiors hauran de ser de 50A, però el mínim de fabricació és de 100A. Per tant C.G.P-7-100.
Segons ITC-BT-19 els conductors de LGA, seran de 3 x 16mm2 + 1 x 10mm2, és a dir les RV 0,6/7Kv 3
fases de 16mm2 + el neutre. Amb un tub de 75mm diàmetre nominal.
Ara comprovem que la caiguda sigui inferior a 0,5%, descrit BT, per comptadors situats en planta baixa.

29.415,75 1,00
56 16 400 4

c. d. t trifàsica %
100
Per tant compleix ja 0,02<0,5
L=longitud entre C.G.P i els comptadors
Secc= secció del conductor

0,02

P= potencia elèctrica total
γ= resistivitat del conductor, Cu
V= tensió dels conductors

L’ interruptor general tindrà un amperatge de 160A, ja que P<90KW, implica que el interruptor general
sigui de 160A. Per les derivacions individuals fem el mateix, amb la diferència que ara el subministra
serà monofàsic, 230V.

.

29.415,75
230

à

127, 89

La caiguda de tensió màxima admissible ha de ser de 1,50% pel cas de derivacions individuals en
subministres per un únic usuari, en què no existeix la línia general d’alimentació. Per tant calcularem la
caiguda de tensió :

. .

à

2
56

230

2 29.415,75 10,00
56 70 230 2,30

0,28

C1
Punt de llum
1
Fins 10m2 ( dos si S > 10m2)
C1
Interruptor 10A
1
Un per cada punt de llum
C2/C7
Base 16A 2p+T
2
Extractor i frigorífic
C3/ C11
Base 25A 2p+T
1
Cuina i forn
C4/C12
Base16A 2p+T
1
Rentaplats
C5 /C13
16 2p+T
3
A sobre del pla de treball
C1
Punt de llum
1
Fins 10m2 ( dos si S > 10m2)
Garatges
unifamiliars
C1
Interruptor 10A
1
Un per cada punt de llum
C1
Punt de llum
1
Traster
C1
Interruptor 10A
1
C4
Base 16A 2p+T
1
Rentadora
C9
Base 16A 2p+T
1
Secadora
C10
Punt de llum
1
Fins 10m2 ( dos si S > 10m2)
Pati d’illa
C10
Interruptor 10A
1
Un per cada punt de llum
1
En les estàncies on es prevegi preses pel receptor de TV, l a base corresponent haurà de ser múltiple,
considerada com a una sola base.
Es col·locarà fora del volum delimitat pels plànols verticals situats a 0,50m de l’aigüera i de l’ encimera
de cocció. Taula 7.3.2 .Punts d’utilització
Cuina

7.3.7

Taula resum

Potencia sol·licitada
Potencia a contractar
Protecció
Intensitat nominal
diferencial
Sensibilitat
I.G.A
Protecció de sobretensió

30,85KW
31,17KW
63A
30-300mA
El que correspongui segons la potència màxima
admissible per la instal·lació interior.
Obligatòria per la protecció de sobretensions
permanents.
Per la protecció contra les sobretensions transitòries,
segons la ICT-BT- 23.
45A
≥4,5kA
45A

No tenim cap problema en la caiguda de tensió. El dispositiu de control i maneig estarà situat en planta
primera i segona.

Interruptor
de Int. Nominal (A)
protecció i intensitat Poder de tall (kA)
regulable
Tèrmic (A)

7.3.6

5 vegades la intensitat de regulació tèrmica, actuant en
un temps inferior a 0,02 segons
TMF-1
Conjunt de mesura
Tipus
Multifunció
Comptador (A)
Traf.
Intensitat 16mm2
(A/A)
DIN0
Cablejat Cu
Número 3. Mida 0
Bases
Línia general d’alimentació
100A
Caixa general de Fusibles gG (A)
protecció
Es tractarà de una caixa de protecció i mesura, Cahors
Tipus i intensitat
CPM-1D2
Taula 7.3.3. Taula resum
Magnètic (A)

Punts d’utilització

Estància

Circuit

C1
C1
C1
C1/C6
Sala d’estar
C1/C6
C2 /C7/C8
C1
Dormitori
C1
C2
C1/C6
Banys
C1/C6
C5/C13
Distribuïdors C1/C6
C1/C6
C2
Accés
Vestíbul

Mecanisme
Polsador timbre
Punt de llum
Interruptor 10A
Punt de llum
Interruptor 10 A
Base 16A 2p+T
Punt de llum
Interruptor 10A
Base 16A 2p+T
Punt de llum
Interruptor 10A
Base 16A 2p+T
Punt de llum
Interruptor 10A
Base 16A 2p+T

Número
mínim
1
1
1
1
1
31
1
1
31
1
1
1
1
1
1

Superfície longitud
Fins 10m2 ( dos si S > 10m2)
Un per cada punt de llum
Un per cada 6m2
Fins 10m2 ( dos si S > 10m2)
Un per cada punt de llum
Un per cada 6m2
Un cada 5m de longitud
Un en cada accés
Fins 5m ( dos si L>5m)
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Esquema unifilar

7.3.9

Posta a terra

La posta a terra s’estableix amb l’objectiu de limitar la tensió que pot presentar en algun moment donat
les masses metàl·liques per assegurar la actuació de les proteccions i eliminar el risc que suposi en el
material utilitzat. Es tracta de l’ unió directe sense fusibles ni cap protecció mitjançant una presa a terra
amb un elèctrode o grups d’elèctrodes enterrats en el terra, per impedir diferències de potencial
perilloses.
En rehabilitació d’edificis existents la presa de terra es realitzarà situant-la en el pati d’illa, amb un o
varis elèctrodes de les característiques adequades, segons el ICT-BT-26. A la presa de terra es
connectarà les massa metàl·lica important, també les parts de les instal·lacions de calefacció, d’aigua, i
d’antenes de ràdio. Les instal·lacions de vivendes es considera que estan alimentades per una xarxa
d’alimentació pública de baixa tensió segons l’esquema de distribució TT (ITC-BT-08), i una tensió de
230V en alimentació monofàsica i 230/400V en alimentació trifàsica.
La instal·lació dels materials que asseguren la posta a terra han de ser:
‐ El valor de la resistència de la posta a terra ha d’estar conforma amb les normes de protecció i
de funcionament de la instal·lació, tenint en compte els requisits establerts de ICT-BT-24.
‐ Els corrents de defecte a terra o els corrents de fuga poden circular sense perill des d’un punt
de vista de sol·licitacions tèrmiques, mecàniques i elèctriques.
‐ La protecció mecànica queda assegurada amb independència de les condicions estimades a
influències externes.
Parts de la instal·lació de posta a terra
Conductor de protecció: Els conductors de protecció serveixen per unir elèctricament les masses d’una
instal·lació per assegurar la protecció contra contactes indirectes. En el circuit de connexió a terra, el
conductor unirà les masses al conductor de terra. La secció dels conductors de terra no serà inferior a:
Tipus

Protegit mecànicament

No
protegit
mecànicament
Secció dels conductors de Secció
mínima
dels 16mm2 coure
Protegit
contra
la fase de l’ instal·lació conductors de protecció Sp 16mm2 acer galvanitzat
S(mm2)
(mm2)
corrosió
Sp =S
S≤16
Sp = 16
16<S≤35
S>35
Sp = S/2
2
No protegit contra la corrosió: 25mm coure
50mm2 ferro
Taula 7.3.4. Secció conductors

Fig.7.3.4 Esquema unifilar

En tots els casos els conductors de protecció que no formen part de la canalització d’alimentació seran
de coure amb una secció de 2,5mm2 (si tenen protecció mecànica) o 4mm2 (si no tenen protecció
mecànica).
Borne principal de terra: aquest ha d’estar unit amb els conductors de terra, de protecció , de unió
equipotencial principal i de posta a terra funcional. S’ha de disposar en un lloc accessible, un element
que permeti mesurar la resistència de la presa de terra. El qual pot estar combinat amb un borne
principal.
Conductor d’unió equipotencial principal: ha de tenir una secció no inferior a la meitat de la secció del
conductor de protecció, i com a mínim 6mm2. En cas de coure pot ser de 2,5mm2.
Conductor de equipotencialitat suplementària: en el cas que aquest uneixi una massa amb un element
conductor, la seva secció no seria inferior a la meitat de la secció del conductor de protecció unit
aquesta massa.
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Per la presa de terra s’utilitzaran elèctrodes formats per barres o tubs. Aquests seran de construcció i
resistència elèctrica segons la classe 2 de la norma UNE 21022. La profunditat de la presa de terra no
serà inferior a 0,50m.
L’electrode depèn de la forma, dimensió i de la resistivitat del terreny. Resistivitat del terreny en sòls
pedregosos nuus: 3.000Ω·m.
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Instal·lació de telecomunicacions ICT

Instal·lació actual

Actualment no existeix la instal·lació de telecomunicacions. Tot i així, anteriorment la vivenda disposava
de telefonia bàsica, i de televisió analògica. Per tant l’escomesa de la xarxa de telecomunicació en
aquest moment està en desús. Tanmateix, en la coberta inclinada de llates i bigues de fusta encara es
pot observar els sistemes de captació de l’antiga instal·lació.
7.4.2

Característiques i elements de la nova instal·lació

S’establiran les característiques tècniques que ha de complir la instal·lació comú de telecomunicacions
destinada a la captació, adaptació i distribució de senyals de radiofusió sonora de televisió procedents
d’emissions terrestres i de satèl·lit.
La instal·lació de telecomunicacions es forma per diferents parts:
‐ Conjunt d’elements de captació de senyals: són els encarregats de rebre les senyals de
radiofusió sonora i televisió procedents d’emissions terrestres i de satèl·lit. El conjunt de
captadors de senyals compost per antenes, torretes i altres per la recepció de senyals terrestres
i d’altres de satèl·lit. Es tracta de tots aquells elements que entreguen les senyals al equipament
de capçalera.
‐ Equipament de capçalera: és l’encarregat de rebre les senyals i adequar-les per la distribució
del usuari.
‐ Xarxa: és el conjunt d’elements necessaris per assegurar la distribució de les senyals. Aquesta
xarxa s’estructura en tres trams, xarxa de distribució, xarxa de dispersió i xarxa interior. Amb un
punt d’accés el usuari, i les preses d’usuari (BAT), base d’accés de terminal.
La xarxa composta per la xarxa de distribució, de dispersió i la xarxa interior estaran preparades per
permetre la distribució de la senyal, entre la capçalera i la presa d’usuari en la banda de freqüències
compresa entre 5MHz i 2.150MHz. En el cas de disposar de canal de retorn, estarà amb una banda de
freqüències d’ entre 5MHZ i 65MHz.
En cada un dels dos cables que componen les xarxes de distribució i dispersió es situaran les senyals
procedents del conjunt dels elements de captació d’emissions de radiofusió sonora i televisió terrestre,
deixant la resta d’ampla de banda disponible de cada cable per situar de manera alternativa.
Característiques del conjunt d’elements per la captació d’elements terrestres: Els pals d'antena
han d'estar connectats a la presa de terra de l'edifici a través del camí més curt possible, amb cable de,
almenys, 25 mm ² de secció. La ubicació dels pals o torretes d'antena serà tal que hi hagi una distància
mínima de 5 metres a l'obstacle o pal més proper; la distància mínima entre línies elèctriques serà de
1,5 vegades la longitud del pal. L'alçada màxima del pal serà de 6 metres. Per a alçades superiors
s'utilitzaran torretes. Els pals d'antenes es fixaran a elements de fàbrica resistents i accessibles i
allunyats de xemeneies o altres obstacles. Els elements de captació hauran de soportar una velocitat
del vent de 130Km/h.
Característiques del conjunt per la captació de serveis per satèl·lit: El conjunt de captació de
serveis per satèl·lit estarà constituït per les antenes amb la mida adequada i altres elements que
possibilitin la recepció de senyals procedents de satèl·lit, per garantir els nivells i qualitat dels senyals
en presa d'usuari fixats.

7.4.3

Definició de la xarxa de l’edificació

Xarxa d ‘alimentació: comença a l'arqueta d'entrada i acaba en el RITU. S'introdueix en la ICT, per la
part inferior, ja que generalment la connexió exterior és subterrània, on es produeix la interconnexió
amb la xarxa de distribució de la ICT, per mitjà de regletes que consten de deu parells cadascuna. El
disseny i la dimensió de la xarxa serà a càrrec dels operadors del servei.
Xarxa de distribució: enllaça els diferents operadors de telecomunicacions amb la xarxa de dispersió.
Comença a la sortida del dispositiu de mescla que agrupa les senyals procedents dels diferents
elements de captació, i finalitza en els elements que permeten la segregació de les senyals a la xarxa
de dispersió. Està formada per cables de pars trenats i dels elements que es prolonguen de la xarxa
d’alimentació, distribuint-los per la edificació per donar servei.
Xarxa de dispersió: enllaça la xarxa de distribució amb la xarxa interior del usuari. Comença en els
derivadors que proporcionen la senyal procedent de la xarxa de distribució, i finalitza en els punts
d’accés al usuari. Està formada pel conjunt de cables d’escomesa, de pars trenats que uneixen la xarxa
de distribució amb la vivenda.
Xarxa interior de usuari: enllaça la xarxa de dispersió amb el punt d’accés al usuari, permet la
distribució de les senyals en el interior de la vivenda. El número de preses serà un per cada estància,
excepte banys i trasters, i com a mínim dues preses. Estarà formada per pars trenats, suportant els
serveis de telefonia i de telecomunicacions de banda ampla. A continuació de la ret de dispersió
comencen el punts d’accés a l’usuari. En els extrems de les diferents branques de la xarxa interior
d'usuari de parells trenats ubicats en el registre de terminació de xarxa, s'equiparan connectors mascle
miniatura de vuit vies (RJ45), en aquests extrems es deixarà una longitud de cable sobrant amb la
suficient folgança com per arribar a qualsevol de les parts interiors dels diferents compartiments del
registre de terminació de xarxa. Aquests mateixos extrems s'han d'identificar mitjançant etiquetes que
indicaran la ubicació del connector de les bases d'accés de terminal (BAT) a les que donen servei. Així
mateix, perquè existeixi una continuïtat entre les regletes de sortida del punt d'interconnexió i algunes
de les bases d'accés de terminal (BAT) de la xarxa interior d'usuari de parells trenats, s'instal·larà al
registre de terminació de xarxa un accessori multiplexor passiu que, d'una banda, estarà equipat amb
un cable flexible acabat en un connector mascle miniatura de vuit vies, connectat al seu torn en un
connector o roseta de terminació d'una de les línies de la xarxa de dispersió i, d'altra banda, tingui com
a mínim tantes boques femella miniatura de vuit vies (RJ45) com estades servides per la xarxa interior
d'usuari de parells trenats. Els cables poden ser pars trenats, pars, coaxials, i fibra òptica.
Des de la xarxa de distribució fins les bases d’accés terminal, el disseny i la realització és
responsabilitat del propietari de l’edificació.
Elements de connexió: són els punts d’acabament de xarxa ( anteriorment esmenades).
‐ Punt d’interconnexió: Realitza la unió entre cadascuna de les xarxes d'alimentació dels
operadors del servei i les xarxes de distribució de la ICT de l'edificació. Es situarà en el registre
principal, amb caràcter general, a l'interior del recinte d'instal·lacions de telecomunicació. Estarà
compost per una sèrie de panells de connexió o regletes d'entrada on finalitzaran les xarxes
d'alimentació dels diferents operadors de servei, per una sèrie de panells de connexió o regletes
de sortida on finalitzarà la xarxa de distribució de l'edificació, i per una sèrie de tubs
d'interconnexió que s'encarregaran de donar continuïtat a les xarxes d'alimentació fins a la
xarxa de distribució de l'edificació en funció dels serveis contractats pels diferents usuaris.
Estarà format per regletes o panells de connexió de sortida per a xarxes de distribució de parells
trenats. El panell de connexió o regleta de sortida ha d'estar constituït per un panell repartidor
dotat amb tants connectors femella miniatura de vuit vies (RJ45) com escomeses de parells
trenats constitueixin la xarxa de distribució de l'edificació. La unió amb les regletes d'entrada es
realitzarà mitjançant falques de interconnexions.
‐ Punt de distribució: Realitza la unió entre les xarxes de distribució i de dispersió (en ocasions,
entre les d'alimentació i de dispersió) de la ICT de l'edificació. Quan n’hi hagi, s'allotjarà en els
registres secundaris. Es tracta d'una distribució en estrella, el punt de distribució coincideix amb
el de interconnexió, quedant les escomeses en els registres secundaris en pas cap a la xarxa
de dispersió, de manera que el punt de distribució no té implementació física. En aquests
registres secundaris quedaran emmagatzemats, únicament, els bucles dels cables de parells
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trenats de reserva, amb la longitud suficient per poder arribar fins al PAU més allunyat d'aquesta
planta.
Punt d’accés al usuari (PAU): Realitza la unió entre la xarxa de dispersió i la xarxa interior
d'usuari de la ICT de l'edificació. S'ubicarà en el registre de terminació de xarxa situat a l'interior
de l’habitatge. Cadascuna de les escomeses de parells trenats de la xarxa de dispersió
s'acabarà en una roseta femella miniatura de vuit vies (RJ45), que servirà com PAU de
l’habitatge. Cada connector o roseta femella, en servir simultàniament com a "mitjà de tall" i
"punt de prova", permetrà la delimitació de responsabilitats pel que fa a la generació, localització
i reparació d'avaries entre la propietat de l'edificació o la comunitat de propietaris i l'usuari final
del servei.
Base d’accés terminal: És el punt on el usuari connecta els equips terminals que li permetran
accedir els serveis de telecomunicacions. La connexió de les BAT es realitzarà, en el cas del
cablejat de parells trenats, amb els fils conductors de cada branca de la xarxa interior que es
connectaran als 8 contactes del connector RJ-45 femella miniatura de 8 vies de la BAT en què
acabin.
Disseny i dimensionat de la xarxa

Previsió de la demanda (tecnologies mínimes d’accés basades en xarxes de cables de pars
trenats): Una escomesa per vivenda, per un cable no apantallat de 4 pars trenats de coure de classe
E (categoria 6). En el cas que existeixin operadors de servei.
Ret d’alimentació: El disseny i dimensionament d'aquesta part de xarxa, així com la seva instal·lació,
serà sempre responsabilitat de l'operador del servei.
Xarxa distribució: Coneguda la necessitat futura a llarg termini, tant per plantes com en el total de
l'edificació es dimensionarà la xarxa de distribució multiplicant la xifra de demanda prevista pel factor
1,2, el que assegura una reserva suficient per preveure possibles avaries d'alguna connexió o alguna
desviació per excés en la demanda d'escomeses.
Xarxa de dispersió: S'instal·laran els cables de parells trenats d'escomesa que cobreixin la demanda
prevista com a prolongació de la xarxa de distribució (en pas en els registres secundaris), i acabaran al
PAU de cada habitatge a la roseta corresponent.
Xarxa interior del usuari: El nombre de registres de presa equipats amb BAT serà d'un per cada
estada, exclosos banys i trasters, amb un mínim de dos. Com a mínim, en dos dels registres de presa
s'equiparan BAT amb dues preses o connectors femella, alimentades per escomeses de parells trenats
independents procedents del PAU.
Arqueta d’entrada: és el recinte que permet establir entre les xarxes d’alimentació dels serveis de
telecomunicació els diferents operadors i la infraestructura de telecomunicacions. Es troba en la zona
exterior de l’edifici. La seva construcció és responsabilitat del propietari de l’edificació. Ens dóna
l’accés a TB + RDSI, TLCA i reserva.
Número de Pau
Fins a 20 PAU
Taula 7.4.1: Dimensions arqueta

Dimensions en mm (longitud x amplada x profunditat)
400x400x600

Canalització externa: Està constituïda pels tubs que discorren
per la zona exterior de l’edificació, des de l’arqueta d’entrada
fins al punt d’entrada general de l’edificació.
Es col·locaran arquetes de pas amb unes dimensions de
400x400x400mm, en el cas del recorregut sigui superior a
50m, en el punt d’intersecció entre dos punts no alineats i
600mm abans de d’intersecció d’un sol tram entre dos punts
que es trobin.

Número de PAU

Nº Tubs

Fins a 4
3
Taula 7.4.2: Canalització externa

Diàmetre exterior Tubs en Utilització dels tubs
mm
63
2TBA + STDP, 1 reserva

Punt d’entrada general: és el punt d’entrada a l’interior de l’edifici. Es tractarà del element passamurs
que pugui albergar els cables de 63mm de diàmetre exterior provinents de l’arqueta.
Canalització d’enllaç: suporta els cables de la xarxa d’alimentació dels diferents serveis de
telecomunicació des del punt d’entrada general fins els registres principals o d’enllaç i des dels
sistemes de captació fins l’element passamurs, situat en el recinte d’instal·lacions de
telecomunicacions. Serà la més rectilínia possible, disposada en muntatges superficials vistos fixats
als murs. Els tubs de reserva seran igual o superiors el diàmetre més gran del que s’hagi seleccionat
anteriorment. Per l’entrada inferior de l’edificació es realitzarà la canalització a partir de tubs, amb un
número idèntic a la canalització externa.
Recinte d’instal·lacions de telecomunicacions: es tracta d’un recinte on s’instal·len els registres
principals corresponents als diferents operadors dels serveis de telefonia disponible al públic i de
telecomunicacions de banda ampla, i dels possibles elements necessaris pel subministrament
d'aquests serveis. També s'instal·laran els elements necessaris pel subministrament dels serveis de
RTV i, si s'escau, els elements dels serveis d'accés sense fils (SAI). En ell s'allotjaran els elements
necessaris per adequar els senyals procedents dels sistemes de captació d'emissions radioelèctriques
de RTV, per a la seva distribució per la ICT de l'edificació. Aquest recinte rep el nom de recinte
d’instal·lacions de telecomunicacions únic (RITU).
El RITU, haurà d’estar sobre la rasant. En aquest cas, el ser una vivenda unifamiliar entre mitgeres no
es col·locarà un RITU, ja que no és necessari degut a les grans dimensions que conté i el pocs
elements que ha de suportar. Per tant es col·locarà una armari modular que contingui el següents
elements:
TB telefonia bàsica
XDSI Xarxa digital de serveis integrats
RTV Radio televisió terrenal
RTVSAT Ràdio televisió per satèl·lit
TLCA Telecomunicacions per cable banda ampla, (Internet, televisió, video sota comanda, etc)
SAFI Servei d’accés fix inalàmbric, banda ampla.
LDMS Serveis de telecomunicacions, banda ampla via radio.
Canalització principal: suporta la xarxa de distribució de la ICT, connecta l’armari modular amb els
registres secundaris.
N º de PAU
Fins a 10

Nº de tubs
5 de diàmetre 50mm

Utilització
1 tub RTV
1 tub de cables trenats
1 tub de cables coaxials
1 tub de fibra òptica
1 tub de reserva

Taula 7.4.3: Utilització

Fig 7.4.1: Canalització externa

Canalització secundària: suporta la xarxa de dispersió i uneix els registres secundaris amb els
registres d’acabament de xarxa. En ella s’intercalen els registres de pas. La canalització secundària
tindrà 4 tubs, amb un diàmetre mínim del tub de 25mm:
1 tub per a cables trenats .
1 tub per a cables coaxials per a TBA.
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1 tub per a cables coaxials per a serveis de RTV.
1 tub per a fibra òptica.

Esquema general de la instal·lació de telecomunicacions

Registres de pas: són els elements que faciliten l’estesa dels cables entre els registres secundaris i
els registres d’acabament de xarxa. Es col·locaran cada 15m o canvis de direcció.
Registre

Dimensions en mm

Pas per a vivenda
100x100x40
Taula 7.4.4. Registres de pas

N º d’entrades
cada lateral
3

en Diàmetre màxim del
tub en mm
25

Registres d’acabament de xarxa: Els registres d’acabament de xarxa són els elements que
connecten les canalitzacions secundàries amb les canalitzacions interiors d'usuari. En aquests registres
s'allotgen els corresponents punts d'accés als usuaris (PAU). Aquests registres s'ubicaran sempre a
l'interior de l'habitatge entre 2.000 i 2.300 mm del terra amb presa de corrent. Les dimensions dels
registres d’acabament de xarxa i dels registres secundaris seran: 450x450x150mm.
Canalització interior d’usuari: És la que suporta la xarxa interior d'usuari, connecta els registres de
d’acabament de xarxa i els registres de presa. En ella s'intercalen els registres de pas que són els
elements que faciliten l'estesa dels cables de la xarxa interior d'usuari. Seran 3 tubs amb un diàmetre
exterior de 20mm en configuració en estrella, col·locats en el fals sostre amb registres de pas en
canvis de direcció o bifurcacions.
Registres de presa: Els registres de presa són els elements que allotgen les bases d'accés terminal
(BAT), o preses d'usuari, que permeten a l'usuari efectuar la connexió dels equips terminals de
telecomunicació o els mòduls d'abonat amb la ICT, per accedir als serveis proporcionats per ella.
Es col·locaran com a mínim en:
‐ En cadascuna de les dues estances principals: 2 registres per preses de cables de parells
trenats, 1 registre per a presa de cables coaxials per a serveis de TBA i 1 registre per a presa
de cables coaxials per a serveis de RTV.
‐ En la resta de les estances, exclosos banys i trasters: 1 registre per a presa de cables de parells
trenats i 1 registre per a presa de cables coaxials per a serveis de RTV.
‐ En la proximitat del PAU: 1 registre per a presa configurable. (reserva)

Fig 7.4.2 Esquema general ICT
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7.5

7.5.1

Instal·lació de lampisteria

Instal·lació actual

La instal·lació actual recull l’aigua potable des del carrer Del pont, i la transporta fins l’interior de
l’habitatge.
A la planta baixa es troba el comptador amb els muntants que abasteixen la vivenda del subministra.
Els punts es troben localitzats en la planta baixa on hi ha un punt d’aigua. A la primera planta existeixen
6 punts d’aigua. I finalment a la tercera planta hi ha una acumulador d’aigua de diàmetre 0,90m amb
una alçada de 1,20m per una capacitat de 700litres.
7.5.2

‐

Descripció de la nova instal·lació. Components de l ’instal·lació

La companyia subministradora, Sorea, ens assegura un cabal regular i suficient.
Des de la xarxa de distribució enllaçarem amb l’escomesa particular de la vivenda unifamiliar ubicada al
carrer Del pont, 31.
Escomesa
L’escomesa estarà situada a l’acera del carrer Del Pont, 31. La canonada de distribució de la xarxa
exterior de subministra inclourà una clau de presa sobre aquesta, que obre el pas de l’escomesa. El tub
d’escomesa, anomenat també ramal exterior que enllaça la clau de presa amb la clau de tall general. I
finalment, situat en el exterior de la propietat la clau de tall general. Es disposarà de la clau de tall
general situada a la via pública a l’interior d’una arqueta només manipulable per la companyia
subministradora o tal vegada per una persona autoritzada.
Instal·lació interior general
La instal·lació interior general està composta pels següents elements:
‐ Tub d’alimentació: situat en un conducte tècnic per abastar a tota la vivenda del
subministrament.
‐ Clau de tall general: serveix per interrompre el subministra a l’edifici. Aquesta estarà situada a
l’interior de la vivenda, en planta baixa accessible ubicada en el mur de façana dins d’un armari
encastat.
‐ Filtre d’instal·lació general: reté els residus de l’aigua que poden donar lloc a corrosions. Estarà
col·locat a continuació de la clau de tall general ubicat dins del armari. Aquest filtre serà de tipus
Y amb un llindar de filtrat comprés entre 25 i 50 μm, amb una malla d’acer inoxidable i banyat en
plata per evitar la formació de bactèries. Estarà situat de manera que les feines de manteniment
i neteja siguin fàcilment accessibles.
‐ Armari del comptador general: es tracta de l’element on s’ubica la clau de tall general, i el filtre
d’instal·lació general. A més a més , també si col·locarà el comptador, aixeta de prova, una
clau, una vàlvula de retenció i finalment una clau de sortida.
‐ Distribuïdor principal: enllaça els sistemes de control amb els muntants.
‐ Muntants: allotjats en un conducte tècnic registrable per planta. Els muntants a la base estaran
compostos per una vàlvula de retenció (dispositiu que evita el pas del fluid en sentit contrari el
normal funcionament del mateix) i una clau de tall, per operacions de manteniments i una clau
de pas. Pel que fa a la part superior dels muntants s’instal·larà dispositius de purga manuals per
facilitar la sortida d’aire i disminuir els possibles cops d’ariet.

Instal·lacions particulars: cada instal·lació disposarà de una clau de pas per aigua freda i una
altra per aigua calenta. Situada en un lloc accessible. Les derivacions corresponents a banys
seran independents.

Sistemes de sobreelevació: grups de pressió
El grup de pressió estarà compost per un equip de bombeig de dues bombes en paral·lel amb les
mateixes prestacions i amb funcionament en altern. Un dipòsit auxiliar d’alimentació, que eviti la presa
d’aigua directa per l’equip de bombeig. Estarà ubicat després de la clau de sortida.
Protecció antiretorns
Es disposarà de sistemes de antiretorn per evitar la inversió del sentit del flux en els punts següents:
‐ Després dels comptadors
‐ En la base dels muntants
‐ Abans de l’equip de tractament d’aigua
Les instal·lacions de subministra d’aigua no podran connectar-se directament a instal·lacions
d’evacuació ni a instal·lacions de subministra d’aigua provinent d’un altre origen que la xarxa pública.
Els sistemes d’antiretorns es disposaran combinats amb aixetes de buidat de tal forma que sempre
sigui possible es pugui buidar el tram de la xarxa.
Les xarxes de ACS que superin 15m de longitud hauran de disposar d’una xarxa de retorn.
7.5.3

Dimensionat de les instal·lacions

En primer lloc es reservarà un espai per la ubicació del comptador general de l’edifici. Aquest espai
vindrà establert per la taula següent:
Dimensions
mm

en

Diàmetre nominal del comptador en mm
Armari
Camara
40
50
65
80
100
15
20
25
32
600
600
900
1300 2100
2100 2200 2200
Llarg
900
500
500
500
600
700
700
800
800
Ample
500
200
200
300
500
700
700
800
900
Alt
300
Taula 7.5.1. Diàmetre nominal del comptador

125
3000
800
1000

150
3000
800
1000

El dimensionat de les xarxes de distribució es realitzarà seleccionant el tram més desfavorable i
obtenint uns diàmetres previs que posteriorment es comprovaran a en funció de la pèrdua de càrrega.
El dimensionat de la xarxa es farà a partir del circuit més desfavorable el qual és equivalent el tram que
consti de més pèrdua de pressió, degut el seu fregament o degut a la seva alçada geomètrica.
La velocitat màxima en cada tram serà d’ entre 0,5m/s i 2,00m/s per canonades metàl·liques. Obtenint
el diàmetre de la canonada a partir de la velocitat i el cabal.
Es comprovarà la pressió en el punt de consum més desfavorable, procurant que no superi els valors
mínims indicats ni els valors màxims indicats. A partir d’aquí es determinarà la pèrdua de pressió del
circuit sumant totes les pèrdues de pressió total de cada tram. Les pèrdues de càrrega localitzades es
podran estimar entre un 20% i 30% produïda sobre la longitud real del circuit.
Aparell
Rentaplats
Aigüera
Aixeta garatge
Aixeta aïllada
Rentadora

Diàmetre nominal Cu
12
12
12
12
20
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Lavabo
Vàter amb cisterna
Dutxa
Banyera
Taula 7.5.2 Diàmetre dels aparells
Tram considerat

Diàmetre nominal del tub
d’alimentació Cu
20
20
20
25

Alimentació a bany o cuina privat
Alimentació a derivació particular: vivenda
Columna
Distribuïdor principal >50Kw
Taula 7.5.3 Diàmetre mínim dels ramals d’enllaç
7.5.4

El cabal que ens dóna la companyia d’aigües és de 150l/min, per tant el cabal que ens arriba és
suficient.

12
12
12
12

Càlcul de cabals

Cabal
mínim
IFF (l/s)
Rentaplats
0,15
Cuina
Aigüera
0,20
Aixeta aïllada
0,20
Pati d’illa
Aixeta garatge
0,20
Rentadora
0,20
Traster
Lavabo
0,05
Bany
Vàter amb cisterna
0,10
Dutxa
0,20
1,30l/s
Rentaplats
0,15
Cuina
Aigüera
0,20
Lavabo
0,05
Bany
Vàter amb cisterna
0,10
Banyera
0,30
0,80l/s
Lavabo
0,05
Bany
Vàter amb cisterna
0,10
Dutxa
0,20
0,35l/s
Cabal Total
2,45l/s
Taula 7.5.4. Punts de consum amb el cabal mínim de cada un d’ells.
P. 3

PLANTA
SEGONA

PLANTA
PRIMERA

Elements de la vivenda

Cabal mínim ACS
(l/s)
0,10
0,10
0,10
0,15
0,03
0,10
0,58l/s
0,10
0,10
0,03
0,20
0,43l/s
0,03
0,10
0,13l/s
1,14l/s

√

1
1

√16

1

K
0,50
0,35
0,30
0,26
0,23
0,19
0,19
0,15

Long
22,05
15,82
4,70
7,47
15,71
26,47
3,00
6,85

Q.Calc
0,29
0,35
0,34
0,38
0,53
0,68
0,68
0,54

Vel
1,10
1,20
1,50
1,30
1,30
1,10
1,50
1,20

P.Carrega
80
100
180
120
80
60
140
160

mm.c.a
2.705,00
2.602,50
2.182,50
2.620,50
2.435,00
2.633,00
2.037,00
3.413,20

80 ( 6,25 + [1,25 x 22,05]
100 ( 6,25 + [1,25 x 15,82]
180 ( 6,25 + [1,25 x 4,70]
120 ( 6,25 +6,25 [1,25 x 7,47]
80 ( 10,80 + [1,25 x 15,71]
60 ( 10,80 + [1,25 x 26,47]
70 ( 10,80 + [1,25 x 3,00]
160 ( 8,10 + 4,67 [1,25 x 6,85]

Ø
20
20
20
20
30
30
30
30

1

0,27
0,26
0,21
0,26
0,24
0,26
0,20
0,34
2,04 k/cm2

En aquest cas el cabal que ens dóna la companyia és suficient, per tant hem de mirar la pressió.
7.5.5

Càlcul del grup de pressió o hidropneumàtic

El grup de pressió ha de fer front a alimentar els subministres amb una pressió d’aigua adequada.
L’equip de pressió serà d’accionament regulable, és a dir, prescindirà del dipòsit d’alimentació i
comptarà amb un variador de freqüència que accionarà les bombes, mantenint constant la pressió de
sortida, independentment del cabal disponible. Estarà format per tres bombes d’aigua, d’iguals
prestacions i funcionament altern muntades en sèrie.
è

2,04

13

1

16,04 /

16,04 /

:

15

10

13

15

10

Càlcul de la bomba
2,45

0,2582

0,6325
ï

1

0,6325
1

0,6325

60

0,6325 /
0,20

0,8325 /

Es col·locarà dues bombes amb un cabal de 37,95l/min.
49,95 /

Mat
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Fe

Taula 7.5.6. Pèrdues de càrrega

Ja que tenim una pressió mínima de PMin:
I una pressió màxima de 58m.c.a.

Cabal total de la vivenda:
Cabal total edifici:

Q.ACS
0,58
1,01
1,14
1,14
1,14
1,14
1,14
1,14

La pressió de companyia és de 1,55K/cm2 , és necessari un grup hidropneumàtic.

0,2582

19
19 1
10
1
10 1 1
Càlcul cabal simultani:
à

Tram
A-B
B-C
C-K
D-E
E-F
F-G
Gmuntants
Cont.ge

1,5 /

Coeficient de simultaneïtat IFF
1

Tram
q.IFF
A-B
B-C
C-K
0,35
D-E
1,15
E-F
2,45
F-G
Gmuntants 2,45
2,45
Cont.ge
Taula 7.5.5: Cabals

0,63

60

37,95 /

28 . .
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7.5.6

Esquema de principi

Fig.7.5.1: Grup de pressió
El grup de pressió estarà compost per :
1. Bancada
2. Col·lector d’impulsió
3. Electrobomba: Tres bombes en sèrie, model
GDE-Bari 5,4T, de la casa Hasa, tipus de bomba
centrífuga, amb una potència 1+1C.V.
4. Quadre elèctric
5. Suport quadre elèctric
Càlcul del dipòsit de pressió:
28

400
58

193,10

6. Hasabox
7. Vàlvula aïllament
8. Pressòstat de maniobra
9. Transductor de pressió
10. Manòmetre
11. Vàlvula de tancament
12. Vàlvula de retenció

Vn = volum dipòsit d’aigua de pressió
Pv = pressió mínima
Pa = pressió màxima
Va = volum mínim d’aigua

Es tracta d’un dipòsit de membrana de la casa Hasa, model Hasabox-200. Aquest és fabricat amb xapa
d’acer i dotat d’una membrana elàstica en el seu interior que separa l’aigua de l’aire a pressió.
Característiques tècniques:
Capacitat del dipòsit:200l
Pressió màxima: 8-10Kg/cm2
Diàmetre i alçada del dipòsit: 592mm, 1.055mm.
Diàmetre de la connexió: 1 ½”

Fig.7.5.2. Esquema de principi
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Fig. 7.5.3. Armari de comptador i grup de pressió
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7.6
7.6.1

Instal·lació de Calefacció
Instal·lació actual

La instal·lació actual de calefacció és per calefacció bitubular, escalfant només la planta primera.
La distribució dels radiadors a la planta primera és la següent:
Estança
Núm.
Superfície a
Material
Dimensió radiador
ubicat
elements calefactar
Radiador 1
Menjador
11
Alumini
0,836 x 0,068
Radiador 2
Menjador
20
28,70
Alumini
1,520 x 0,068
Radiador 3
Bany
12
6,74 Ferro forjat
0,600 x 0,070
Radiador 4
Distribuïdor
12
9,96 Ferro forjat
0,600 x 0,070
Radiador 5
Sala d’estar
9
10,70
Alumini
0,684 x 0,068
Radiador 6
Habitació
8
10,65
Alumini
0,608 x 0,068
Taula 7.6.1: Calefacció actual
7.6.2

Instal·lació nova de calefacció

S’ha escollit dos sistemes per la instal·lació de calefacció. D’aquesta manera es pot optar pel sistema
que es cregui més convenient, ja que els dos tenen els seus avantatges i desavantatges.
Per una banda hi ha el sistema per terra radiant, escalfa l’aire uniformement i homogèniament a través
de la radiació. Economitza l’espai, ja que no exigeix emissors. Conté un major confort tèrmic respecte
el sistema bitubular, i redueix el consum energètic entre un 15-20%. D’altra banda les reparacions són
molt costoses, té una gran inèrcia tèrmica i dificultats per purgar l’aire.
Pel que fa el sistema de calefacció bitubular, la instal·lació produeix un equilibri de calor més
satisfactori, en el cas d’avaria és més fàcil la seva substitució, d’altra banda es tracta d’una instal·lació
vista.
7.6.3

Característiques de la instal·lació de calefacció per terra radiant

El principi bàsic del sistema consisteix en la impulsió d’aigua a una temperatura mitja de 40ºC a través
de circuits de canonades de polietilè reticulat.
El sistema tradicional utilitzat de terra radiant, les canonades s’incorporen sota una capa de morter de
ciment. Aquesta capa situada a sota el paviment, absorbeix l’energia tèrmica de les canonades i la
cedeix el paviment, que emet aquesta energia el local per radiació i en menor grau de convecció. Des
dels col·lectors d’alimentació s’equilibra hidràulicament els circuits, i a través dels capçals hidràulics es
regula el cabal impulsat en funció de les necessitats tèrmiques de cada local, d’aquesta manera permet
impulsar aigua a la temperatura desitjada i controlar de forma independent cada una de les zones a
calefactar.
D’ entre tots els sistemes de calefacció, el terra radiant és el sistema que s’ajusta més el perfil òptim del
cos humà. Aquest perfil és el que la temperatura del aire a l’alçada dels peus és lleugerament superior
a la temperatura del aire a l’alçada del cap. Per tant, és una millor sensació de confort pel usuari.
Aquest sistema produeix una emissió tèrmica uniforme en tota l’àrea a calefactar. Un tipus de
calefacció sense moviments d’aire, un estalvi energètic, que és compatible amb la majoria de fonts
energètiques, i finalment és un sistema de calefacció invisible.
Les solucions de terra radiant destinades a ús residencial es poden dividir en tres sistemes, la
diferència dels quals és en l’estructura de la capa emissora, factor que ve determinat per les
característiques particulars a calefactar. El sistema a utilitzar serà el sistema de terra radiant tradicional.
Es tracta del sistema més usual, la capa de morter de ciment emmagatzema l’energia calorífica
aportada pel cabal d’aigua calenta que circula a través de les canonades. El paviment emet l’energia a
l’ambient a calefactar per mitjà de radiació i convecció natural. L’espessor de la capa emissora, depèn
del panell aïllant, que oscil·la entre 8,6 i 9,5cm.

7.6.4

Components del sistema

Component
Film antihumitat ( de polietilè)
Sòcol perimetral
Panell
aïllant
Opcions

Criteri
Superfície del terra amb risc a humitats
Suma de tots els perímetres de les zones a
calefactar
Superfície calefactada dividida per 0,54m2
Superfície calefactada multiplicat per 10.
Superfície calefactada dividida per 0,62m2
Superfície calefactada dividida per 0,62m2
Superfície calefactada dividida per 1,23m2

Mollejat de grapes
Panell mollejat
Mollejat de sortints
Mollejat de sortints plastificat
Làmina portatubs 11mm
Làmina portatubs de 33mm
Canonada de 17x Superfície calefactada dividida entre el pas
2,00
entre tubs,
Superfície calefactada dividida entre 10, ( espessor del morter de 5cm).
Additiu pel morter
Corvatub 16/17
Doble del número de circuits
Corvatub
Mínim 1 per plant. Màxim 12 circuits per
Col·lector
distribuït Col·lector bàsic
col·lector.
anada/tornada
Adaptador tradicional 17x Doble de número de circuits
Adaptador
2,0
Caixa metàl·lica de 2 a 4
Caixa de col·lectors
sortides
Caixa metàl·lica de 5 a 7
sortides
Cap electrotèrmic
Número total dels circuits
Cap
Caixa de connexions
Mínim 1 per cada caixa de col·lectors
Unitat de regulació
Màxim 1 per cada 6 termòstats
Unitat base
1 per cada caixa de col·lectors
Termòstat bàsic
Número de zones de regulació tèrmica
Termòstat
independent
Grup impulsió
1 per instal·lació
Grup d’impulsió
Caldera per terra radiant
1 per instal·lació
Caldera
Taula 7.6.2: Elements del terra radiant
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Canonada emissora

Els diferents elements que composen els sistema de terra radiant:
Caixa de col·lectors: els col·lectors distribuïdors del terra radiant es col·loquen en les corresponents
caixes o armaris encastats a les parets. La localització d’aquests, ha de ser en un lloc cèntric a la zona
a calefactar, d’aquesta manera la longitud de canonada fins la zona a calefactar, facilitarà el disseny de
la instal·lació i l’equilibrat hidràulic. Les caixes guarden els col·lectors. Aquests es col·locaran tocant el
mur mitgera.
Sòcol perimetral: és una banda d’espuma de polietilè, el seu objectiu principal és absorbir les
dilatacions produïdes pel morter de ciment col·locat sobre els tubs emissors, degut el seu calentament
/refredament. Es fixa a la base de les parets des del terra base fins la cota superior del paviment. Es
projectaran juntes de dilatació de 5mm cada 10m. S’haurà de preveure que les canonades no passin
per sobre les juntes de dilatació.
Film de polietilè: és una làmina continua de polietilè antihumitat. Es col·loca sobre el forjat dels locals
a calefactar. Aquest film només es col·loca en els forjats on existeixi o pugui existir humitats.
Panell aïllant: es tracta d’un aïllament tèrmic, ja que disminueix les pèrdues calorífiques inferiors, per
tant implica una reducció del consum energètic. Els panells aïllants de poliestirè expandit amb una
densitat nominal de 20Kg/m2, el què implica una resistència a compressió de 10tonelades/m2. Amb una
classificació el foc de M1.
Circuits : els circuits han de mantenir la distància entre tubs i el tipus de canonada constant en tota la
seva instal·lació. Els circuits han de ser distribuïts en forma d’espiral o serpentí de manera que el tub
d’anada i de retorn es col·loquin un el costat de l’altre.
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Col·lector: el muntatge dels col·lectors ha d’estar en una caixa metàl·lica encastada en una paret. Ha
d’estar connectat amb les canonades emissores a través dels adaptadors.
Omplert de l’ instal·lació i prova d’estanqueïtat: el procés d’ omplert d’aigua de les canonades es
realitza a través de les claus de reomplert que estan incorporades en els col·lectors. La prova
d’estanqueïtat es realitza amb la pressió de prova .
Muntants i canonades de distribució: la xarxa comença a la caldera i alimenta els muntats i els
col·lectors distribuïdors. La distribució es realitza mitjançant una única columna muntant ascendent/
descendent amb derivacions en T. Es col·locaran claus d’equilibrat abans del accés al col·lector.

Tipus de tancament

7.6.5

Zo= suplemnt per orientació (%)
Considera l’ increment extra d’aportació energètica en un local degut a l’orientació de les seves parets
exteriors.

Càlcul i disseny

El càlcul d’una instal·lació de calefacció per terra radiant es pot sintetitzar en una sèries de passos
que es descriuen a continuació:
‐ Càlcul de càrregues tèrmiques dels locals.
La càrrega tèrmica d’un local ens indica les pèrdues tèrmiques, expressades en W, que han de
ser compensades pel sistema de calefacció per gaudir d’unes condicions tèrmiques de confort.
L’expressió del càlcul de la càrrega tèrmica , és:
Q = càrrega tèrmica (W)
Qt = càrrega tèrmica de transmissió de calor(W)
Qv = càrrega tèrmica de ventilació (W)
Qi = guany intern de calor (W)
Qt= Càrrega tèrmica de transmissió de calor
Expressa el concepte de pèrdues de calor a través dels tancaments degut a la desigualtat tèrmica
entre l’interior i l’exterior
1
Qto= pèrdues per transmissió sense suplements (W)
Depèn de la temperatura exterior i interior, de la conductivitat tèrmica dels tancaments i de la magnitud
de les superfícies de transmissió de calor.
[ Qto= ∑(KxAx(Ti-Te)]
K= coeficent de transmissió tèrmica del tancament (W/m2ºC) en el cas de tancaments compostos
de diferents capes amb varis materials, el coeficent de transmissió tèrmica es calcula:

∑

1
1

1

e= espessor de la capa (m)
= conductivitat tèrmica del material de la capa (W/mºC)
Hi= coeficient superficial de transmissió de calor interior
He= coeficient superficial de transmissió de calor exterior
(W/m2ºC)

A = superfície de transmissió de calor del tancament (m2)
Ti= temperatura interior de disseny del local (ºC) ( 20ºC)
Te = temperatura de càlcul exterior (ºC) ( 2ºC, per un municipi a la província de Barcelona)
Zls = Suplement per interrupció de servei (%)
Hores el dia de interrupció del servei de calefacció, té en consideració l’increment extra de aportació
energètica a una zona per aconseguir el confort de disseny després d’una interrupció del servei de
calefacció. Esdevé en funció del tipus de tancament i classe del servei, que pot ser de luxe, normal, o
reduïda.

Normal
I
II
0,15
0,30

Tancament de maçoneria
Taula 7.6.3. Tipus de servei

III
0,40

I: servei sense interrupció, marxa reduïda a la nit
II: interrupció del servei de 9 a 11h al dia
III: interrupció de 11 a 15h o més el dia

Orientació
S
SO
Zo
-0,050
-0,025
Taula 7.6.4. Orientació

O
0

NO
0,025

N
0,050

NE
0,025

E
0

SE
-0,025

Qv = Càrrega tèrmica de ventilació
La ventilació és la renovació del aire interior , per a mantenir les condicions sanitàries adequades. Pot
ser espontània(a partir de infiltracions a través d’airejadors en les portes i finestres) o forçada. Per tant
la càrrega tèrmica de transmissió de calor és la pèrdua energètica del condicionament del local.

,
n= nº de renovacions d’aire per hora (h-1)
Va= Volum del local (m3)
· Cp= 0,299Kcal/m3ºC, ( densitat x calor específic a pressió constant del aire)
Ti= temperatura interior de disseny del local (20ºC)
Te= temperatura de càlcul exterior (2ºC)
Qi= Guany intern de calor
Els locals a calefactar solen tenir uns guanys interns gratuïts de calor. Per tant s’ha d’incloure amb
sumant negatiu, qualsevol aportació de calor.
Activitat
Repòs
moderada
forta
Treball pesat
Ocupant
114
174
290
580
Home adult
97
148
247
493
Dona adulta
86
131
218
435
Nen/a
Taula 7.6.5.Activitat
A partir de les expressions anteriors obtenim:
Zones
Orientació Terra
Planta
primera

Planta

Sala
d’estar
Dormitori
Distribuïdor
Magatzem
Bany
Menjador
Cuina
Dormitori 1

Sostre

N

13,60

Murs
Portes
Finestres Envans
(etx)
(ext)
inter
13,60
7,90
2,10
24,87

N-O
N-E
N-O
0
O-S
E-S
N

10,94
9,98
3,78
3,26
47,37
8,55
24,47

10,94
9,98
3,78
3,26
47,37
8,55
24,47

5,71
14,67
8,92

-

1,13
6,62
1,90

29,40
13,66
15,31
15,35
49,05
13,10
57,37
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Dormitori 2 N-0
Distribuïdor N-E
Bany
N-O
Cuina
O
Menjador
S
Sala
S
Planta
tercera d’estar
Dormitori
N
Bany
N-O
Taula 7.6.6. Expressions de càlcul
segona

17,91
11,00
9,63
5,98
21,89
51,91

17,91
11,00
9,63
5,98
21,89
51,91

6,21
4,57
4,06
4,78

-

1,24
2,82
3,05
14,94

27,90
25,08
34.60
4,33
19,78
89,53

19,86
5,30

19,86
5,30

16,13
-

1,68
-

1,20
-

22,54
7,98

Els tancaments de la vivenda es componen de:
Tipus
Tancament
Maçoneria
Enlluït de guix
Vidre
doble
6mm,
fusteria
Finestres
metalica
Solera de formigó
Forjat 1
Ennlluit de ciment
Panell moldejat
Morter de ciment
Parquet
Volta de maó pla
Forjat 2
Omplert de sauló
Enlluït de ciment
Panell moldejat
Morter de ciment
Parquet
Bigueta de fusta
Forjat 3
Capa maó buit 4,5
Enlluït de ciment
Panell moldejat
Morter de ciment
Parquet
Bigueta de formigó
Forjat 4
Revoltó de ciment
Enlluït de ciment
Panell moldejat
Morter de ciment
Parquet
Coberta plana Biguetes de formigó
Revoltons de ciment
Suport de formigó
Geotèxtil
Làmina impermeabilitzant
Aïllant tèrmic
Capa de morter
Paviment ceràmic
Biga laminada de fusta
Coberta
inclinada
Panell sandvitx
Teula ceràmica
Taula 7.6.7: Components constructius de la vivenda
Mur exterior

Fem els càlculs de coeficients de transmissió de calor i obtenim les diferents dades:
Tancament Mur
Finestres Forjat 1
exterior
2,8893
4,00
1,0242
k
Taula 7.6.8. Coeficients de transmissió

λ(W/mºC)
0,50
0,01

K (W/m2 ºC)

3,50
0,30
4,00

0,15
0,05
0,025
0,05
0,015
0,07
0,08
0,05
0,025
0,05
0,015
0,20
0,045
0,02
0,025
0,05
0,015
0,20
0,24
0,02
0,025
0,05
0,015
0,20
0,24
0,05
0,01
0,01
0,04
0,02
0,04
0,30
0,10
0,02

0,33
1,40
0,031
1,40
0,21
0,87
0,81
1,40
0,031
1,40
0,21
0,21
0,49
1,40
0,031
1,40
0,21
0,33
0,49
1,40
0,031
0,21
0,14
0,33
0,49
0,17
0,19
0,19
0,034
1,40
0,50
0,21
0,023
0,049

Forjat 3

Forjat 4

0,8861

0,4668

0,4112

Coberta
plana
0,6410

Coberta
inclinada
0,1571

Zo

Qt (W)

Càrrega tèrmica de transmissió de calor:
Tancament

Espessor

Forjat 2

Sala d’estar
Mur exterior
Finestres
Forjat 2
Forjat 3

A(m2)

7,90
2,10
13,60
13,60

Dormitori planta primera
Mur exterior
5,71
Finestres
1,13
Forjat 2
10,94
Forjat 3
10,94

Distribuïdor
Forjat 2
Forjat 3

Magatzem
Forjat 2
Forjat 3

Bany
Forjat 2
Forjat 3

9,98
9,98

3,78
3,78

3,26
3,26

K
(W/m2ºC)

2,8893
4,0000
0,8861
0,4668

2,8893
4,0000
0,8861
0,4668

0,8861
0,4668

0,8861
0,4668

0,8861
0,4668

Ti-Te (ºC)

18
18
10
18

18
18
10
18

10
18

10
18

10
18

Qto (W)

410,86
151,20
120,51
114,27
796,84

Zls

0,30

0,05

0,30

0,025

1.075,74

296,96
81,36
96,94
91,92
751,51

88,43
83,85
172,28

0,30

0,025

228,27

33,49
31,76
65,25

0,30

0,025

86,45

28,88
27,39
56,27

0,30

0,000

73,15

0,30

-0,025

203,24

Cuina
Forjat 1

8,55

1,0242

10

87,57

Forjat 3

8,55

0,4668

18

71,84
159,41

Menjador
Mur exterior
Finestres
Forjat 1

14,67
6,62
47,37

2,8893
4,0000
1,0242

18
18
10

762,94
476,64
485,16
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Forjat 3

Dormitori 1
Mur exterior
Finestres
Forjat 3
Coberta plana

Dormitori 2
Mur exterior
Finestres
Forjat 3
Coberta plana

Distribuïdor
Forjat 3
Forjat 4

Bany
Forjat 3
Forjat 4

Cuina
Mur exterior
Finestres
Forjat 3
Forjat 4
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47,37

8,92
1,92
24,47
24,47

6,21
1,24
17,91
17,91

11,54
11,54

9,63
9,63

4,57
2,82
5,98
5,98

0,4668

2,8893
4,0000
0,4668
0,6410

2,8893
4,0000
0,4668
0,6410

0,4668
0,4112

0,4668
0,4112

2,8893
4,0000
0,4668
0,4112

18

18
18
18
10

18
18
18
10

18
18

18
18

18
18
18
18

398,02
2.122,76

462,86
138,24
205,60
156,85
963,55

0,30

-0,025

2.706,52

Forjat 4
Coberta inc

19,86
19,86

Bany
Forjat 4
Coberta inc
0,30

0,05

1.300,79

5,30
5,30

0,4112
0,1571

0,4112
0,1571

18
10

146,99
31,20
1.224,43

39,22
8,32
47,54
Taula 7.6.9 Càrrega tèrmica de transmissió de calor per estances

0,30

0,025

1.622,37

0,30

0,025

63,01

18
10

Càrrega tèrmica de ventilació
Suposant una ocupació de 2 persones per habitació, 2 persones en el menjador, i 2 persones en la
sala de tercera planta.

322,96
89,28
150,48
114,80
677,52

0,30

0,025

897,71

96,96
85,41
182,37

0,30

0,025

241,64

80,91
71,27
152,18

0,30

0,025

201,65

237,67
203,04
50,24
44,26
535,21

0,30

0,000

695,77

Locals

Superfície
Vol. Local
Ventilació
Ventilació
Qv (W)
(m2)
Va (m3)
(m3/h)
n(ren/h)
13,60
34,40
25
0,72
155,03
Sala d’estar
Planta
10,94
27,67
25
0,90
150,24
Dormitori
primera
9,98
9,56
15,12
1,58
94,54
Magatzem
3,78
25,25
39,92
1,58
249,71
Distribuïdor
3,26
8,25
32,56
3,94
203,45
Bany
47,37
21,63
34,20
1,58
213,91
Cuina
8,55
119,84
25
0,20
150,02
Menjador
24,47
67,29
25
0,37
155,83
Planta
Dormitori 1
segona
17,91
49,25
25
0,50
154,13
Dormitori 2
11,00
31,73
46,16
1,45
287,97
Distribuïdor
9,63
15,56
56,03
3,60
350,62
Bany
5,98
15,25
20,33
1,33
126,95
Cuina
21,89
55,82
25
0,44
153,73
Menjador
51,91
181,68
25
0,13
147,83
Planta
Sala d’estar
tercera
19,86
69,51
25
0,36
156,63
Dormitori
5,30
18,55
43,46
2,34
271,70
Bany
Taula 7.6.10: Càrrega tèrmica de ventilació
Guany tèrmic : La seva magnitud la considerem poc significativa.

Menjador
Mur exterior
Finestres
Forjat 3
Forjat 4

Sala d’estar
Mur exterior
Finestres
Forjat 4
Coberta inc

Dormitori doble
Mur exterior
Finestres

4,06
3,05
21,89
21,89

4,78
14,94
51,91
51,91

16,13
2,88

2,8893
4,0000
0,4668
0,4112

2,8893
4,0000
0,4112
0,1571

2,8893
4,0000

18
18
18
18

18
18
18
10

18
18

211,15
219,60
183,93
162,02
776,70

248,59
1.075,68
384,22
81,55
1.790,04

838,88
207,36

Planta
primera
0,30

-0,05

970,87

Planta
segona
0,30

0,025

2.371,80
Planta
tercera

Zones
Sala d’estar
Dormitori
Distribuïdor
Magatzem
Bany
Cuina
Menjador
Dormitori 1
Dormitori 2
Distribuïdor
Bany
Cuina
Menjador
Sala
Dormitori

Superfície
13,60
10,94
9,98
3,78
3,26
47,37
8,55
24,47
17,91
11,00
9,63
5,98
21,89
51,91
19,86

Qt (W)
1.075,64
751,51
228,27
86,45
73,15
203,24
2.706,52
1.300,79
897,71
241,64
201,65
685,77
970,87
2.371,80
1.622,37

Qv (W)
155,03
150,24
94,54
249,71
203,45
213,91
150,02
155,83
154,13
287,97
350,62
126,95
153,73
147,83
156,63

Q(W)
1.230,67
901,75
477,98
180,99
276,60
417,15
2.856,54
1.456,62
1.051,84
529,61
552,27
812,72
1.124,60
2.519,63
1.779,00

Q(W/m2)
90,49
82,42
47,89
47,88
84,84
48,79
60,30
59,52
58,72
45,89
57,34
135,90
51,37
48,53
89,57
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doble
Bany

5,30

63,01
271,70
Total càrrega tèrmica
Taula 7.6.11. Càrregues tèrmiques resultants dels locals

334,71
16.502,68

63,15

Disseny de circuits
Cada zona estarà calefactada per un circuit diferent. D’aquesta manera és possible la regulació de
temperatura a cada estància de forma independent .

Α =coeficient de transmissió tèrmics del terra
(W/m2) = és el rang de temperatures en el que ens movem, el
seu valor varia entre 10 i 12 W/m2

2

Per motius de confort del usuari, la temperatura superficial del paviment no superi els 30oC. El següent
gràfic mostra les temperatures màximes superficials del paviment (Ts) en funció de Q i de Ti,
considerant una separació entre canonades de 20cm i un salt tèrmic de 10ºC.

El càlcul de la longitud de cada circuit es determina:
A= àrea a calefactar coberta pel circuit (m2)
e = distància entre canonades (m), serà 0,20m
l= distància entre el col·lector i l’àrea a calefactar

Els circuits amb una longitud molt reduïda pot dificultar l’equilibrat hidràulic de l’ instal·lació. Tanmateix,
la longitud màxima de canonada és de 200m, per tant unirem diferents àrees per fer un sol circuit, i
d’altres àrees es separen en dos circuits. D’aquesta manera ens permetrà elaborar els circuits amb
unes longituds similars.
Circuits
Zona
Sala d’estar
Planta
C.1
primera
Dormitori
C.2
Distribuïdor
C.1,C.2,C.3
Magatzem
C.3
Bany
C.3
Cuina
C.4
Menjador
C.4,C.5
Dormitori 1
Planta
C.6
segona
Dormitori 2
C.7
C.6,C.7,C.8, C.9 Distribuïdor
C.6,C.7,C.8, C.9 Bany
Cuina
C.9
Menjador
C.9
Sala d’estar
Planta
C.10, C.11
tercera
Dormitori dob
C.12
Bany
C.12
Taula 7.6.12. Longitud dels circuits

Per càlcul
Per circuit mesurat sobre plànol
73,10
C 1: 69,51
59,14
C 2: 64,03
49,90
C 3: 43,18
22,48
16,30
42,75
C 4: 136,29
C 5: 78,71
236,85
124,21
C 6: 127,59
89,55
C 7: 89,51
57,70
C 8: 35,45
48,15
29,90
C 9: 146,06
109,45
253,55
C 10: 145,54
C 11: 67,43
99,30
C 12: 112,05
26,50

El distribuïdor de la planta primera estarà format per diferents circuits, els circuits C.1,C.2,C.3. El
menjador, degut a que per càlcul suposa una longitud superior a 200m, aquest es dividirà entre 2
circuits, en el qual s’ajuntarà la cuina en ell, per tant estarà format per C.4 i C.5. És a dir a la planta
primera hi haurà un col·lector per 5 circuits.
A la planta segona el distribuïdor i el bany estarà format pels circuits C.6,C.7,C.8 i C.9. I finalment la
sala d’estar de la tercera planta estarà format per dos circuits, C.10 i C.11.
Càlcul de la temperatura mitjana superficial del paviment
La temperatura mitjana superficial del paviment (Tms), esdevé en funció de la demanda tèrmica, a
partir de la càrrega tèrmica (Q) de la vivenda i de la temperatura de disseny del local (Ti). Es calcula a
partir d’aquesta expressió:

Demanda tèrmica (W/m2)

2

Temperatura máxima
superficial del
paviment (ºC)

Fig. 7.6.1. Temperatures màximes superficials del paviment
Circuit

Planta primera

Planta segona

Planta tercera

C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
C.6
C.7
C.8
C.9
C.10
C.11
C.12

Superfície que
calefacta
16,72
13,91
10,15
31,26
17,25
26,85
19,03
5,93
33,61
31,37
13,10
25,35

Q (W/m2)
90,49
82,42
64,86
55,30
60,30
59,52
58,72
135,90
51,37
48,53
89,57
63,15

Ti

Ts (ºC)
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

28,10
26,50
26,00
25,30
25,70
25,60
22,00
30,40
24,80
24,60
28,00
25,70
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Taula 7.6.13. Temperatura
Càlcul de la temperatura d’aigua
El salt tèrmic entre l’aigua d’impulsió i el de retorn es fixa en 10ºC. La magnitud de la temperatura
mitjana de l’aigua en les canonades( Tma), depèn de la demanda tèrmica del local (Q), la temperatura
interior de disseny(Ti) i del coeficient de transmissió tèrmica (Ka), segons:

1
2

∑

e = 0,015m

Resistència tèrmica: 0,11(m2 ºC/W)

Demanda tèrmica (W/m2)

Ti (ºC)
90,49
82,42
64,86
55,30
60,30
59,52
58,72

0,11
0,11
0,02
0,11
0,11
0,11
0,11

real Q (W/m2)
16,72
13,91
10,15
31,26
17,25
26,85
19,03
5,93
33,61
31,37
13,10
25,35

Q (W)
90,49
82,42
64,86
55,30
60,30
59,52
58,72
135,90
51,37
48,53
89,57
63,15

Cabal (L/s)
1.513,00
1.146,46
658,12
1.728,67
1.040,17
1.598,11
1.117,44
805,88
1.726,54
1.522,38
1.173,36
1.600,85

0,0362
0,0274
0,0157
0,0413
0,0249
0,0382
0,0267
0,0192
0,0411
0,0363
0,0279
0,0382

Cabal total d’impulsió : 0,3731l/s
Càlcul de muntants i canonades de distribució:
Pel càlcul de la xarxa de canonades de connexió entre la caldera i els col·lectors, és necessari coneixa
el cabal de cada tram. Per tant un cop ja conegut podrem seleccionar la dimensió de la canonada.
En aquest cas el tenir un cabal d’aigua d’impulsió de 0,3731l/s, tindrem un pèrdua de càrrega de 0,322
KPa/m, per una canonada de diàmetre 32mm.

R
20
20
20
20
20
20
20

Àrea
calefactada

C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
C.6
C.7
C.8
C.9
C.10
C.11
C.12
Taula 7.6.15. Cabal total

Fig. 7.6.2 Temperatura del paviment
Q(W/m2)

34,90
31,30
30,66
39,70
33,88

m= Cabal d’ aigua(l/h)
Cp= Calor específic de l’aigua (1Kcal/l º C)
Timp-Tret= Salt tèrmic impulsió –retorn = 10ºC

T.impulsió aigua –
Ts(ºC)
Distància entre tubs
200mm
Salt tèrmic 10ºC

Paviment
Parquet 15mm
Parquet 15mm
Rajola 20mm
Parquet 15mm
Parquet 15mm
Parquet 15mm
Parquet 15mm

0,02
0,11
0,11
0,11
0,11

Càlcul del cabal d’aigua
El cabal d’aigua a través d’un circuit de calefacció per terra radiant és funció de la potencia tèrmica
emesa, equivalent a la càrrega tèrmica, i el salt tèrmic entre la impulsió al circuit i el retorn. Per tant:

Circuit

Circuit
C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
C.6
C.7

20
20
20
20
20

Per tant la temperatura d’impulsió del sistema serà de 39,50ºC, la major Ta. La temperatura del circuit
de retorn serà de 39,70-10= 29,70ºC.

1

E=espessor de la capa (m)
λ=conductivitat tèrmica del materials de la capa.
α=coeficient de transmissió de calor del terra (W/mªC)
Paviment parquet

Rajola
135,90
C.8
Parquet 15mm
51,37
C.9
Parquet 15mm
48,53
C.10
Parquet 15mm
89,57
C.11
Parquet 15mm
63,15
C.12
Taula 7.6.14. Càlcul de la temperatura de impulsió

39,50
38,20
35,60
34,50
35,00
34,90
34,80

Pèrdues de càrrega
Traçant un esquema de la instal·lació, la pèrdua de càrrega serà la major de les pèrdues de càrrega de
tots els traçats possibles. A les pèrdues de càrrega, s’ha de tenir en compte els colzes les derivacions
en T, vàlvules entre d’altres. Per tant definim les pèrdues de càrrega de cada circuit.
Longitud
C.1
C.2
C.3

Cabal
69,51
64,03
43,18

Pèrdua
de Pèrdua
de
càrrega (KPa/m)
càrrega (KPa)
0,0362
0,1261
8,76
0,0274
0,0753
4,82
0,0157
0,0280
1,21
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136,29
78,71
127,59
89,51
35,45
146,06
145,54
67,43
112,05

C.4
C.5
C.6
C.7
C.8
C.9
C.10
C.11
C.12

0,0413
0,0249
0,0382
0,0267
0,0192
0,0411
0,0363
0,0279
0,0382

0,1588
0,0639
0,1390
0,0715
0,0391
0,1582
0,1267
0,0771
0,1412

21,64
5,03
17,73
6,40
1,38
23,10
18,44
5,20
15,82

Taula 7.6.16. Pèrdues de càrrega
Per tant:
El circuit C.9, és el que té una pèrdua de càrrega més gran ( 423,10KPa). La pèrdua de càrrega en el
col·lector és de 0,8 KPa, i la pèrdua de càrrega per colzes, derivacions en T, i vàlvules és de 3,5 Kpa.
Per tant tenim una pèrdua de càrrega total de 27,40 KPa.
Selecció de la bomba
Per poder establir la classe de bomba, és necessari conèixer la velocitat, a través del cabal i de la
pèrdua de càrrega. La capacitat de la bomba per un cabal de 0,3731l/s amb la segona velocitat, és de
16,50KPa, inferior a la pèrdua de càrrega total. Això implica que la caiguda de temperatura serà menor
a 10ºC previstos. En aquest cas, s’ha d’instal·lar una vàlvula extra en el retorn que estableixi una
pèrdua de càrrega de 27,40 KPa – 16,50KPa = 10,90KPa a =0,3731l/s.
Selecció del grup de impulsió
El grup d’impulsió, el barrejar l’aigua de retorn del terra radiant i de l’impulsió del generador,
aconsegueix una temperatura d’impulsió correcte els col·lectors de terra radiant. La vàlvula mescladora
divideix la instal·lació en :
‐ Circuit primari: des del generador de calor.
‐ Circuit secundari: des de la vàlvula mescladora fins els circuits.
Per tant, s’ha de calcular el Kv d’equilibrat del grup d’impulsió entre el primari i el secundari.

√
Ci= Cabal circuit primari (m3/h) = Qi/Ti
P= Pressió disponible en el en el circuit primari (bar)
Qi= potencia tèrmica instal·lada (Kcal/h) =mt·Cp·(timp-Tret)
mt =Cabal total de l’aigua impulsat pel secundari (Kg/h)
Cp= Calor específic de l’aigua (1Kcal/ KgºC)
Timp-Tret = Salt tèrmic impulsió -retorn =10ºC
Ti= Salt de temperatura en el primari (ºC)
Qi = 14.778,80 Kcal/h
La temperatura de retorn per càlcul del terra radiant serà de 29,5ºC, i la temperatura de impulsió
d’aigua des del grup de bombeig del generador de calor és de 75ºC.
Per tant : ΔTi= 75-29,50=45,50ºC,
3

Per tant = 0,324m /h

.

,
,

324,81 / .

0,23481 3/
√0,18

Per tant la pressió disponible en el primari és de 0,55.

0,55
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Característiques de l ’instal·lació de calefacció per sistema bitubular

Es tracta d’un sistema de calefacció tancat d’aigua a pressió. Consta d’una canonada a
impulsió a temperatura elevada i una altra de retorn a menor temperatura ja que ha transmès
el calor els emissors, és a dir, als radiadors. Es situen els radiadors en paral·lel i cada radiador
rep l’aigua que necessita.
Estància

Superf

Factor Factor Factor Càrrega
A
B
C
tèrmica

Sala d’estar
Habitació
Distribuïdor

13,60
10,94
9,98

76
67
53

Magatzem
Bany
Cuina
Menjador

3,78
4,06
10,46
47,37

53
53
69
76

1,05

1,20

1.302,33
923,55
666,46
252,43
271,12
909,39
4.536,15

Habitació 1
Habitació 2
Distribuïdor
Bany
Cuina
Menjador

24,47
17,91
11,00
9,63
12,50
21,89

67
67
53
53
69
76

2.065,75
1.511,96
734,58
643,09
1.086,75
2.096,18

Sala

51,91

92

6.082,81

Habitació

19,86

83

2.076,95

6,75

69

586,84

Bany

Nº elements
necessaris
13
9
101 Rad1: 5
Rad2: 5
41
41
44 Rad1: 9
Rad2:13
Rad3:13
Rad4: 9
20
15
8
7
11
21 Rad1:11
Rad2:10
59 Rad1:18
Rad2:18
Rad3:12
Rad4:11
20 Rad1:14
Rad2:6
6

Aportació Cabal
calorífica necessari
de
l/h
c/radiador
1.350,70
135,07
935,10
93,51
356,50
35,60
356,50
35,60
285,20
28,52
285,20
28,52
935,10
93,51
1.350,70
135,07
1.350,70
135,07
935,10
93,51
2.078,00
207,80
1.558,50
155,85
831,20
83,12
727,30
72,73
1.142,90
114,29
1.142,90
114,29
1.039,00
103,90
1.870,20
187,02
1.870,20
187,02
1.246,80
124,68
1.142,90
114,29
1.454,60
145,46
623,40
63,34
623,40
63,34
2.551,11l/h
0,70864l/s

1

Les estances contenen el model Dubal 30 de Roca. Els altres contenen el model Dubal 60 de Roca.
Taula 7.7.1. Classificació dels radiadors
Model

Cotes en mm

A
B
C
288
218
90
Dubal 30
571
500
90
Dubal 60
Taula 7.7.2. Dimensions dels radiadors

D
147
82

Capacitat
aigua (l)
0,27
0,36

Pes
aproximat
(Kg)
1,45
1,43

Per element
en Kcal/h
71,30
103,90

Radiadors d’alumini de Roca, model Duval.

Fig.7.7.1: Imatge dels radiadors
La càrrega tèrmica total de la instal·lació de calefacció bitubular és de 24.836,90Kcal/h. Cada radiador
constarà d’ un detentor, i un purgador automàtic.
Núm. radiador
1-2
2-A
3-B
4-B
B-C
5-C
C-D
6-D
D-E
7-E
E-8
E-F
9-F
F-10
10-A
A-G
11-G
12-H

Potencia
907,23
2.268,08
1.302,23
923,55
2.225,88
333,23
2.559,11
252,43
2.811,54
271,12
333,23
3.415,89
907,23
4.323,12
1.360,85
7.951,99
1.048,09
2.065,75

Ø canonada
Núm. radiador Potencia
Ø canonada
Cu
Cu
10/12
1.511,96
12/14
13-H
12/14
3.577,71
14/16
14-H
10/12
4.312,29
16/18
14-I
10/12
4.955,38
16/18
I-15
12/14
4.955,38
16/18
I-K
10/12
1.086,75
10/12
16-K
13/15
6.042,13
20/22
K-17
10/12
7.090,22
20/22
17-G
13/15
16.090,30
25/28
G-M
10/12
1.824,84
12/14
18-19
10/12
3.649,69
14/16
19-M
14/16
1.216,57
10/12
20-21
10/12
1.839,66
12/14
21-22
16/18
3.293,53
14/16
22-N
10/12
586,84
10/12
23-N
20/22
3.880,37
16/18
N-M
10/12
1.216,57
10/12
24-M
12/14
24.836,90
32/35
CALDERA-M

Taula 7.7.3: Diàmetre de les canonades
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7.8

Instal·lació d’energia solar

Per poder determinar el dimensionament de la instal·lació és necessari saber quin és el consum
d’aigua calenta sanitària, per tant s’haurà de conèixer el litres d’aigua que consumeixen els usuaris de
la vivenda.
7.8.1

Consum energètic de l’ edifici

Establirem com a consum mitjà d’aigua calenta sanitària en un habitatge unifamiliar de 55litres per
persona.
Obtenint les dades de número d’ocupants en una vivenda seguint el Codi tècnic de l’Edificació, HE-4:
Nombre mínim de persones en un habitatge, podem decidir el consum energètic total de l’edifici.
Per tant,

è

55

º

6

330

És a dir l’edifici serà calculat per un consum energètic total de 330 litres diaris.
Establert el volum d’aigua, 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.
Per a fer aquest càlcul, primer trobarem el salt tèrmic mitjançant l'expressió:
Δt = (tservei - txarxa)
On:
tservei : És la temperatura de l'aigua calenta de consum a 45ºC.
txarxa : És la temperatura a la que arriba l'aigua freda de la xarxa de distribució.
( dada que ens proporciona la companyia d’aigües )
Calculem l’energia diària a consumir a partir de la fórmula:

δ

Δ

On:
V= volum d’aigua calenta sanitària ( litres)
δ = densitat de l’aigua ( 1kg/litre)
Ce= calor especifica de l’aigua ( 1Kcal/kg ºC)
Δt = Salt tèrmic ( ºC )

7.8.2

Avaluació de l’energia solar disponible

Les dades de radiació a utilitzar pel càlcul són les dades extretes de l’ICAEN a Catalunya, aquesta
taula ens mostra la radiació disponible de cada mes respecte la inclinació del captador.

Taula 7.8.1: Dades de radiació solar a Manresa per un Azimut de 0ºC ( MJ/m2dia)
Font: Atlas de radiació a Catalunya
‐

La inclinació dels captadors

Pel que fa a la inclinació dels captadors, seguirem els següents criteris en funció de l’estació de l’any
en què es faci servir més la instal·lació:
Estiu [Latitud del lloc – 10 º] Per a Catalunya això suposa 30–35ºC.
Hivern [Latitud del lloc + 10 º] Per a Catalunya això suposa 50–55ºC.
En aquest cas, com que la instal·lació d’energia tèrmica serà necessària durant tot l’any, ja que es
tracta d’una vivenda unifamiliar, es farà servir una inclinació del captador de 50º corresponent a una
latitud d’hivern.
‐

El mes de l’any

A les taules, hi apareixen dades de radiació del dia mitjà de cadascun dels dotze mesos de l’any. Per
tant, farem un càlcul de les necessitats i de la superfície de captadors per cadascun dels mesos, per
poder escollir la millor solució.

7.8.3

Càlcul de l’energia que aprofita l’equip solar

La instal·lació solar no pot aprofitar el 100% de la radiació disponible,ja que el seu rendiment es veu
interromput per les característiques del captador, la inclinació, la distància i les pèrdues de calor a les
canonades i de l’acumulador.
Per saber quina és la quantitat d’energia que aprofita el captador s’utilitza la radiació efectiva pel
rendiment del captador.
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‐ Radiació efectiva
Hi ha una part de la radiació solar que pertany a les franges horàries de començament i final del dia en
què la intensitat de radiació és molt baixa i per tant no produeix cap efecte pràctic sobre el captador.
A partir de les dades de radiació horària, s’estableix que el valor total de la radiació solar que arriba en
aquestes hores (no útils) és del 6% respecte del total de radiació diària.
Per tant:
Radiació efectiva = Radiació disponible (taules) x 0,94
On:
0,94 és el factor de conversió per eliminar el 6% residual.
‐

Radiació que aprofita el captador

La radiació que arriba en el captador no tota és utilitzada, ja que existeixen unes pèrdues per la reflexió
del vidre. Tot i així l’energia que aprofita el captador la defineix el rendiment del captador escollit.

Fig 7.8.1. Rendiment del captador solar en pla.

El rendiment del captador no és un valor fix, ja que hi ha molts factors que incideixen en el rendiment i
que el fan variar.
Per tant, farem servir una expressió que ens permeti conèixer el rendiment mig diari del captador per a
cada un dels mesos de l’any.
η= (0,94b) – [m (tm – ta) / I]
On:
η: és el rendiment expressat en tant per un.
b: és el valor de guanys del captador que ha de facilitar per assaig el fabricant (0,814) (adimensional),
en el nostre cas. Aquest valor està afectat per un coeficient 0,94 que corregeix l’efecte negatiu donat
per la variació de l’angle d’incidència de la llum solar al captador al llarg del dia, així com per
l’envelliment de la coberta i la brutícia que s’hi forma.
m: és el pendent de la recta i indica el factor de pèrdues del captador. L’ha de facilitar
per assaig el fabricant ( 6,10 W/m2ºC).
tm: és la temperatura mitjana del captador el mateix valor que l’aigua de consum 45º.
ta: és la temperatura mitjana diürna (durant les hores de sol). Cal consultar-la en taules climàtiques.
I: és la intensitat de radiació mitjana durant les hores de sol, expressada en W/m2.
I = Radiació efectiva/ hores diürnes
‐

Radiació que aprofita el sistema

L’usuari només aprofita una part de l’energia que elabora el sistema, en forma de 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.
Es tracta del 10 al 15% en pèrdues per a instal·lacions d’ACS de producció i consum diaris.
De manera que per a trobar l’energia que aprofita tot el sistema, hem d’aplicar el percentatge
corresponent:
Energia que aprofita el sistema = Energia que aprofita el captador x 0,85
7.8.4

Dades tècniques del col·lector escollit

Fabricant: Sedical
Nom: Weishaupt WTS-F1
Superfície útil: 2,51 m2
Superfície obertura: 2,33 m2
Superfície absorbidor: 2.31 m2
Llarg: 2070 mm
Ample: 1213 mm
Espessor: 96 mm
Pressió de treball: 6 bar
Pressió de prova: 10 bar
Tª estancament: 196ºC
b: 0,814
m: 3,527 W/m2K
Fig 7.8.2. Col·lector solar
Avantatges de muntatge
Les connexions integrades en la hidràulica possibiliten la connexió hidràulica de fins a deu col·lectors
en una fila.
- Gràcies el temps de muntatge reduïts i menor ocupació de materials, no hi ha necessitat de peces de
tub addicionals, materials d'aïllament, etc, s'aconsegueix reduir considerablement els costos del
sistema.
- També les connexions dels col·lectors aconsegueixen estalviar temps de mà d'obra. A causa de que
les peces metàl·liques de muntatge se subministren impermeabilitzades, es manté estanc de forma
duradora, sense necessitat de juntes.
- Per a la fixació dels col·lectors solament és necessari una única eina.
- Tots els elements de subjecció dels col·lectors com guies, ancoratges a teulada i suports de teulada
plana són fabricats en alumini, fàcils de manejar.
- Guies anivellables i ancoratges a teulada molt adaptables possibiliten l'ajust del camp de col·lectors a
les diferents superfícies, formes de teulades i formes de teules.
Alt rendiment
Per aconseguir el màxim rendiment durant tot l'any, es protegeix l'interior del col·lector eficientment de
la humitat i de cops continus sobre el vidre del col·lector:
- La connexió del vidre del col·lector amb el bastidor d'alumini es produeix gràcies a l'elasticitat
duradora de l'adhesiu d'alta qualitat dels dos components. És completament resistent al pas del temps i
molt durador. Per aconseguir un alt rendiment energètic s'ha desenvolupat un absorbidor especialment
eficient:
- Un recobriment selectiu multicapa Mirotherm aprofita a més de la radiació solar directa, la radiació
solar difusa per guanyar calor.
- El meandre de tub de coure estanco s'uneix a la superfície absorbidora mitjançant una doble
soldadura laser. Gràcies a aquesta tècnica s'assegura una bona transmissió de calor.
- El principi de meandre és igualment apropiat per a un funcionament a cabal alt, com a cabal baix. Per
això aquesta tècnica ofereix un gran avantatgeen cas de buidatge i d'estancament.

73

Projecte de rehabilitació i reforma d’una vivenda unifamiliar entre mitgeres a la vila de Sallent

La relació entre la superfície de captadors i el volum d’acumulació més adequada per a la nostra latitud,
és la següent:

Tècnica del sistema
Weishaupt ofereix, a més dels col·lectors, un sistema complet. Compost entre uns altres pels següents
components:
- Grups hidràulics d'alta eficiència per a les diferents exigències.
- Sistema de conductes de doble tub amb forma i peces de connexió molt adaptables, dispositius de
seguretat, etc.
- Acumulador solar bivalent i acumulador d'energia de diferents grandàries.
- Sistema d'aigua d'alta potència per a gran confort de subministrament d'aigua potable.
- Innovador regulador solar para gairebé totes les aplicacions
7.8.5

Càlcul de la superfície de captació que cal per a cobrir les necessitats

Un cop ja sabem l’energia diària que consumim i que aporta al sistema, només ens falta saber la
superfície de metres quadrats que necessitem per cobrir les necessitats de la demanda.
Superfície captadora = Energia de consums / Energia que aprofita el sistema
Superfície i nombre de captadors a muntar
Un cop ja calculada la superfície de captadors que caldria muntar per cobrir el 100% de les necessitats
de cada un dels mesos de l’any, s’ha d’analitzar els resultats per prendre una decisió de quin nombre
de captadors per tal de que aquest sigui el més adient.

De 50 a 75 litres per cada m2 de captador
En el nostre cas ens dóna un volum d’acumulador de 346,50
litres.
Per tant col·locarem un acumulador en vivenda d’un volum
adequat respecte el consum que s’hagi estimat.
El dipòsit acumulador i interacumulador per l’escalfament d’aigua
calenta amb energia solar serà:
Fabricant: Sedical
Model: SB 400/2
Capacitat: 380litres
Dimensions: diàmetre 0,70m, alçada 1,631m.
Es tracta d’un dipòsit d’acer de qualitat, amb doble esmalt interior.
Conté una presió de treball màxima d’aigua de calefacció de
16Bar, i ACS 10 Bar, amb una temperatura de treball màxima
d’aigua de calefacció de 383K (110ºC) i ACS 368 K (95ºC).
Fig. 7.8.3. Acumulador

Cada mes de l’any té unes necessitats energètiques i un nivell d’aprofitament solar diferents. És a dir
durant els mesos d’hivern la demanda energètica serà superior respecte a la demanda dels mesos
d’estiu en el cas que dimensionéssim la instal·lació per mesos d’hivern estaríem sobredimensionant la
instal·lació pels mesos d’estiu, és a dir que durant els mesos de més calor estaríem fent més energia
de la que podríem utilitzar, i per tant podria provocà un sobreescalfament que podria arribar ser
problemàtic. D’altra banda si es munten pels mesos d’estiu, utilitzaríem sempre el 100% de l’aportació
solar però durant els mesos d’hivern hauríem d ‘emprar energia de suport.

Circuit de calefacció

En el nostre cas hem escollit 3 captadors solars, ja que d’aquesta manera cobrim les necessitats del
usuari sense sobredimensionar la instal·lació. Tot i així en el mesos d’hivern s’haurà d’emprar energia
de suport.

Regulador solar

A la següent taula es pot observar el tant per cent de l’energia que es cobreix per mes.
Mes
Gener
63,15%
% cobert
Mes
Juliol
180,72%
% cobert
Taula 7.8.2. % d’energia

Febrer
86,95%
Agost
173,41%

Març
114,07%
Setembre
153,84%

Abril
142,85%
Octubre
117,18%

Maig
158,73%
Novembre
81,08%

Juny
170,45%
Desembre
58,03%

Es pot observar en la taula que a partir de Març fins a Octubre estem sobredimensionant la instal·lació.
Però els altres mesos, i sobretot Gener i Desembre el % que cobreix l’energia solar és només un 60%.
7.8.6

Volum d’acumulació
Caldera

A partir de la superfície de captadors que cal muntar en una instal·lació, hem d’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).

Col·lector solar

Acumulador
d’energia

Fig 7.8.3. Esquema general de la instal·lació de col·lectors solars
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Taula resum

330

330

330

330

Volum ACS

Juliol
330

45

45

45

45

45

Tº de servei

45

45

45

45

45

45

8

9

11

13

14

15

Tº de xarxa

16

15

14

13

11

8

Salt tèrmic
Energia
Kcal
Energia MJ

37
12.210

36
11.880

34
11.220

32
10.560

31
10.230

30
9.900

29
9.570

30
9.900

31
10.230

32
10.560

34
11.220

37
12.210

51,16

49,77

47,01

44,24

42,86

41,48

Salt tèrmic
Energia
Kcal
Energia MJ

40,09

41,48

42,86

44,24

47,01

51,16

Rad.dispon
50ºC

12,13

14,88

17,82

19,62

20,18

20,15

Rad.dispon
50ºC

20,24

20,13

18,88

16,18

13,08

11,08

Rad.efectiva

11,40

13,98

16,75

18,44

18,97

18,94

Rad.efectiva

19,02

18,92

17,74

15,21

12,29

10,41

Temp.diürna

11

12

14

17

20

24

Temp.diürna

26

26

24

20

16

12

Hores sol

7,5

8

9,5

9,5

9,5

9,5

Hores sol

9,5

9,5

9

9

8

7

Intensitat (
MJ )

422,22

485,41

489,76

539,18

554,67

553,80

Intensitat (
MJ )

556,14

553,21

547,53

469,44

426,73

413,09

Rendiment
captador

0,4811

0,5253

0,5419

0,5820

0,6061

0,6314

Rendiment
captador

0,6446

0,6440

0,6298

0,5773

0,5254

0,4834

Rad. aprofi
captador
Rad.aprofi
sistema

5,4845

7,3436

9,0768

10,7320

11,4977

11,9587

12,2602

12,1844

11,1726

8,7807

6,4571

5,0322

4,6618

6,2420

7,7152

9,1222

9,7730

10,1648

Rad. aprofi
captador
Rad.aprofi
sistema

10,4211

10,3567

9,4967

7,4635

5,4885

4,2773

Super. Capt

10,97

7,97

6,09

4,85

4,38

4,08

Super. Capt

3,84

4,00

4,51

5,92

8,56

11,96

4,75

3,45

2,63

2,10

1,89

1,76

Nombre
captadors

1,66

1,73

1,95

2,56

3,70

5,17

Volum ACS

Gener
330

Febrer
330

Tº de servei

45

Tº de xarxa

Nombre
captadors

Taula 7.8.3. Taula resum
Número de col·lectors escollits:3.

Març

Abril

Maig

Juny

Agost
330

Setembre
330

Octubre
330

Novembre
330

Desembre
330
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7.9

Caldera biomassa

La caldera biomassa es distingeix de les altres degut a que es tracta d’un sistema d’alta eficiència
energètica. Estalvia fins a un 50% de combustible, i té la capacitat de funcionar amb diversos
combustibles. A més a més, les emissions de CO2 són quasi bé nul·les respecte a les calderes de
gasoil, o gas. Es pot dir, que la biomassa és un recurs renovable i es defineix com el conjunt de matèria
orgànica d’origen vegetal o animal.

Caldera de biomassa amb combustible de pel·lets. BI-350
Connexió elèctrica: 230V/50Hz.
Potència tèrmica: 8,30 – 35KW.
Rendiment plena potència: 92,39%
Rendiment mínim de potència: 95,76%
Temperatura màxima de la caldera: 90ºC
Dimensions (amplada x llargada):
1300x780mm
Alçada: 1770mm
Pes: 430Kg
Øinterior connexió xemeneia: 130mm

El seu funcionament es basa en que la caldera rep el pellet (tipus de combustible escollit) des del
dipòsit d’emmagatzematge principal, mitjançant un sistema de succió de flux d’aire, per emmagatzemar
en el dipòsit més petit integrat en la mateixa caldera. A partir d’aquí es procedeix a la càrrega del
cremador per la combustió en funció de les necessitats de consum. Es pot aplicar per la calefacció de
la vivenda, i l’ACS.
Càlcul de la caldera de biomassa.
El càlcul de la caldera de biomassa es fa respecte a la potència calorífica de la calefacció de la vivenda
i de l’ACS. Es tindrà en compte que l’ACS, es fomenta per captadors solars, tot i així el mes de
desembre ( el més desfavorable), l’energia solar només pot subministrar el 58,03% de l’ACS. Per tant
el 41,97% haurà de ser subministrat per la caldera biomassa.
1. Per calefacció bitubular i ACS (en desembre)
Potència calorífica de la calefacció bitubular: 23.746,34Kcal/h
En el cas més desfavorable, la temperatura de la xarxa és de 8ºC i la temperatura de servei ha de ser
de 45ºC, per tant hi ha un salt de 37ºC.
Es necessita 330 litres d’aigua diaris, 55l per cada persona. És a dir, que per poder obtenir el 41,97%
d’ACS, amb una hora serà necessari un potència calorífica de 5.124,537Kcal/h.
330l x37ºC / 1h = 12.210Kcal/h = 100% d’ACS --- 41,97% = 5.124,537Kcal/h.
Potència caldera : ( 23.724,34 + 5.124,537) + 15%per accessoris = 33.201,50Kcal/h = 38,61KW
En el cas que poguéssim escalfar el 41,97% d’ACS en 5h, la potència de la caldera serà de 33,13KW.
2. Per calefacció de terra radiant i ACS (en desembre)
Potència calorífica de la calefacció terra radiant: 16.502,68 W
En el cas més desfavorable, la temperatura de la xarxa és de 8ºC i la temperatura de servei ha de ser
de 45ºC, per tant hi ha un salt de 37ºC.
Es necessita 330 litres d’aigua diaris, 55l per cada persona. És a dir, que per poder obtenir el 41,97%
d’ACS, amb una hora serà necessari un potència calorífica de 5.959,84 W.
330l x37ºC / 1h = 12.210Kcal/h = 100% d’ACS --- 41,97% = 5.959,84W.
Potència caldera : ( 16.502,68 + 5.959,84) + 15%per accessoris = 25.831,89W = 25,83KW
Es pot observar que la diferència entre terra radiant i calefacció bitubular, és relativament gran respecte
a la potència de la caldera.
En aquest cas, s’ha escollit la caldera de biomassa respecte el càlcul més desfavorable:

Fig 7.9.1: Caldera biomassa
Dipòsit de pellets (sitja): 1700x1700x1800mm
Nº de renovacions de pellets: per calefacció de 8h diàries durant 7 mesos: 2 renovacions.
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7.10 Instal·lació de residus

S’ha de disposar un espai en cada vivenda per emmagatzemar els cinc tipus de fraccions de residus
ordinaris generats. El sistema de recollida de residus es tracta d’un sistema centralitzat de contenidors
de carrer a la superfície. Els contenidors centralitzats de carrer estan situats en el carrer De la font,
aproximadament a 10m des del punt d’entrada de la vivenda pel carrer Del pont.
La capacitat d’emmagatzematge de cada fracció, ve relacionada amb la capacitat d’emmagatzematge
de la vivenda per fracció (C), el coeficient d’emmagatzematge en la vivenda per fracció (CA), i el
número estimat d’ocupants ( P). La capacitat d’emmagatzematge s’estableix a partir de:
P
Fracció
Envasos
lleugers
Matèria
orgànica
Paper/cartró
Vidre
Varis

CA (dm3/ P
persona)

C (dm3)

7,80

6

Dimensions ( amplada Capacitat
final
x llargada x alçada) (m) d’emmagatzematge
(m3)
46,80
0,40x0,30x0,50
0,060

3,00

6

18,00

0,30x0,30x0,50

0,045

10,85
3,36
10,50

6
6
6

65,10
20,16
63,00

0,40x0,35x0,50
0,30x0,30x0,50
0,40x0,35x0,50

0,070
0,045
0,070

L’espai de reserva per l’emmagatzematge dels residus estarà situat a la cuina de la primera planta i de
la segona planta.
Les fraccions i components principals del residus ordinaris són:
Envasos lleugers: bosses de plàstic, ampolles de plàstic, brics, envasos de plàstic i llaunes
metàl·liques.
Matèria orgànica: suru, restes de menjar, restes de preparació de menjars, tovallons de paper i paper
de cuina usat.
Paper/cartró: revistes, i diaris, embalatges de cartró, envasos de cartró, fulls de publicitat i paper
d’oficina.
Vidre: ampolles i pots de vidre.
Varis: qualsevol fracció que no es separa es diposita en aquesta fracció.

Fig 7.10.1 Exemple d’element d’emmagatzematge per l’interior de la vivenda
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10.1 PLÀNOLS

Emplaçament

Mapa de localització de la vila de Sallent

Vivenda
unifamiliar
entre mitgeres, carrer Del
Pont, 31. SALLENT
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2

Planta Soterrani
2

2
1

3

2.Escales d’accés a la planta baixa
1

1.Mur tapiat

3

3.Forjat de la planta soterrani a la planta baixa

3
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5

Planta baixa

4

5
6

5. Volta de maó pla. Mur
tapiat de la façana principal

4

6

4.Volta i murs de maçoneria, celler actual

6.Volta de maó pla, i murs de maçoneria
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4

7

8

Façanes

7. Façana principal
8. Façana posterior
9. Façana secundària del garatge
10. Façana principal del garatge

9

10

5
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11

12

Mur mitgera. Nucli de comunicació

11. Nucli de comunicació de P.1 a P.3
12. Accés de la planta primera al pati d’illa
13. Nucli de comunicació de P.3 a P.B
14. Mur mitgera

13

14
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6

Planta segona
15
15
17

18
13

11

8
14
16

17

15. Façana posterior interior
16. Sala diàfana – façana principal
17. Mur mitgera de maçoneria

7

Annex 10.2: Projecte de rehabilitació i reforma d’una vivenda unifamiliar entre mitgeres a la vila de Sallent

Planta tercera
19

18
20

19

19. Arc de fàbrica de maó en el mur mitgera

18

18. Sala diàfana –façana principal

20

20. Coberta inclinada de plaques de fibrociment. Arcs de descàrrega

10.3 IMATGES DE LES PATOLOGIES
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2

H.C.1

H.C.2
H.C.1:
Humitat visible a tot el perímetre de
la planta soterrani.

H.C.2:
Humitat a la volta de pedra de la
planta soterrani

H.C.3

H.C.4

H.C.3:
Humitat a les escales d’accés a la
planta soterrani.
Ascendeix a través dels esglaons.

H.C.4:
Humitat localitzada en el mur de
mitgera de maçoneria i en el mur
interior de la façana principal.

3
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H.C.5

H.C.6

H.C.5:
Humitat visible en el mur de
mitgera de la planta baixa. La
humitat ascendeix fins a una
alçada de 0,50m.

H.C.6:
Humitat en el terra de la planta
baixa coincident amb el cap del
pilar de la planta soterrani.

H.F.7

H.F.8

H.F.7:
Humitat visible en tot el mur
mitgera procedent de l’aigua que
entra per la coberta.

H.F.8:
Filtració d’aigua a través de la
coberta i descendeix pel mur
mitgera de tapia..
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4

H.F.19

H.F.9:
Filtració d’aigua de la pluja a
través dels blocs prefabricats.
H.F.10
H.F.10:
Filtració d’aigua de la pluja que
ascendeix per les biguetes
prefabricades.

H.S.11:
Humitat en el perímetre de la
planta soterrani.
H.S.12:
Humitat en les escales d’accés
de la planta soterrani a la planta
baixa.

H.S.11

H.S.12

5
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H.S.13

H.S.14

H.S.13:
Humitat en el mur de mitgera i
en el mur interior de façana
principal.

H.S.14:
Humitat visible en la volta de
pedra de la planta baixa.

H.A.15

E.A.16

H.A.15:
Humitat accidental en el inici de
la volta de maó.

E.A.16:
Pèrdua del material del voladís.
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E.A.17

6

B.N.18

D.20

B.N19

E.A.17:
Pèrdua del material de les cornises.

B.N.19:
Brutícia en els ampits de les finestres.

B.N.18:
Brutícia en els ampit de les finestres de la façana principal.

D.20:
El forjat de la planta segona flecta en tota la seva superfície. A la
imatge es pot observar els testimonis de guix.

7
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E.21

E.22

E.23

D.20
E:
Esquerdes en el mur de mitgera, afectant uns 0,20m d’espessor. E.21: és continua en tot el mur. Neix a la primera planta i
ascendeix fins a la segona planta. E.22: existent en la planta tercera en el mur de mitgera de tapia
i de fàbrica de maó
amb una longitud de 2,05m. E.23: esquerda en el mur de tapia de mitgera, amb una longitud de 1,80m.
.

D.20:
El forjat de la planta segona flecta en tota la seva superfície. A la imatge es pot observar els testimonis de guix.
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F.24

8

d.26

F.25

d.27
F.24:
Fissures en el revestiment de la façana.
F.25:
Fissures en els revestiments dels envans interiors.
d.26:
Despreniments dels revestiments dels envans interiors i dels murs
de la vivenda.
d.27:
despreniments dels revestiments de la façana principal i de la
façana posterior.

9
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O.28

O.30
O.28:
Oxidació de la llinda
metàl·lica de l’obertura
d’entrada al garatge.
Conté una capa d’òxid
repartida
uniformement
en tota la seva superfície.
O.30:
Oxidació del conjunt de
HEB-200, i de IPN-200 de
la planta segona . es
tracta d’una oxidació
puntual formant granets
d’òxid distribuïts per la
superfície.

O.29

O.31
O.29:
Oxidació puntual de la
superfície de la barana
metàl·lica en petits granets
d’òxid distribuïts en la
superfície i adherits en
ella.
O.31:
Oxidació del capa de la
jàssera
metàl·lica.
Es
tracta d’una capa uniforme
d’òxid en el seu extrem.
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O.I.32

O.I.33
O.P.32:
Verdet sorgit per les
humitats de condensació
superficial interior. Aquest
verdet es situa en el mur
mitgera i el mur de façana
principal interior de la
planta baixa.
O.P.33:
Fongs
de
putrefacció
blancs, existents en el
celler actual situat en els
murs de maçoneria i la
volta de pedra.

O.I.34

O.I.35
O.I.34:
Pèrdua del materials de les
biguetes de fusta i de les
llates de fusta degut a fongs,
que originen una putrefacció
d’aquestes.
O.I.35:
Pèrdua del material de la
bigueta de fusta, inici de
fongs de putrefacció en els
caps de les biguetes.

10.4 AMIDAMENTS I PRESSUPOST
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(QGHUURF GH FHO UDV L GH OHV LQVWDOāODFLRQV H[LVWHQWV DO LQWHULRU GHO
FHO UDV DPE PLWMDQV PDQXDOV L FjUUHJD PDQXDO GH UXQD VREUH
FDPLyRFRQWHQLGRU 3
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$UUHQFDGD GH UHYHVWLPHQW G HVJODy DPE PLWMDQV PDQXDOV L
FjUUHJDPDQXDOGHUXQDVREUHFDPLyRFRQWHQLGRU 3









+28('

P

(QGHUURF GH SDUHGRQV L HQYDQV LQWHULRUV GH IjEULFD UHYHVWLGD
IRUPDGD SHU PDy VHQ]LOO EXLW GH FP D FP G HVSHVVRU DPE
PLWMDQV PDQXDOV L FjUUHJD GH UXQD VREUH FDPLy R FRQWHQLGRU 3 










8<(*(

P

(QGHUURF GHO YRODGtV GH OD IDoDQD SULQFLSDO SHU PLWMDQV PDQXDOV L
FjUUHJDGHUXQDVREUHFDPLyRFRQWHQLGRU 3
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(VTXHUGHMDW GHO UHYHVWLPHQW DSOLFDW VREUH SDUDPHQW YHUWLFDO ILQV
D P G DOWXUD DPE PLWMDQV PDQXDOV L FjUUHJD GHO UXQDP VREUH
FDPLyRFRQWHQLGRU 3
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(QGHUURF GHO SDYLPHQW H[LVWHQW D O LQWHULRU GH O HGLILFL GH UDMROHV
FHUjPLTXHV L SLFDW GHO PDWHULDO G XQLy DPE PLWMDQV PDQXDOV L
FjUUHJDVREUHFDPLyRFRQWHQLGRU 3
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(QGHUURF GHO SDYLPHQW H[LVWHQW D O LQWHULRU GH O HGLILFL GH UDMROHV
GH WHUUDW]R L SLFDW GHO PDWHULDO G XQLy DPE PLWMDQV PDQXDOV L
FjUUHJDVREUHFDPLyRFRQWHQLGRU 3
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(QGHUURF GHO SDYLPHQW H[LVWHQW D O H[WHULRU GH OD YLYHQGD GH FDSD
GH FLPHQW  DPE PLWMDQV PDQXDOV L FjUUHJD VREUH FDPLy R
FRQWHQLGRU 3







68%&$3,72/

2%5$



35(66832676(5*7



(1'(552&6

68%&$3,72/



'(60817$7*(



.

8$

'(6&5,3&,Ï

35(8

$0,'$0(17

,03257

P

(QGHUURF FRPSOHUW GH FREHUWD SODQD LQFORV PLQYHOOV DPE PLWMDQV
PDQXDOV L FjUUHJD PDQXDO GH UXQD VREUH FDPLy R FRQWHQLGRU 3 
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$UUHQFDGD GH IXOO L EDVWLPHQW GH ILQHVWUD DPE PLWMDQV PDQXDOV L
FjUUHJDPDQXDOVREUHFDPLyRFRQWHQLGRU 3
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$UUHQFDGD GH IXOO L EDVWLPHQW GH EDOFRQHUD DPE PLWMDQV PDQXDOV L
FjUUHJDPDQXDOVREUHFDPLyRFRQWHQLGRU 3
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$UUHQFDGD GH IXOO L EDVWLPHQW GH SRUWD LQWHULRU DPE PLWMDQV
PDQXDOVLFjUUHJDPDQXDOVREUHFDPLyRFRQWHQLGRU 3
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$UUHQFDGD GH EDL[DQW GH ILEURFLPHQW L FRQQH[LRQV DOV GHVJXDVVRV
DPEPLWMDQVPDQXDOVLFjUUHJDPDQXDO 3
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(QGHUURF GH [HPHQHLD VXSHUILFLDO GH WXE GH ILEURFLPHQW GH
GLjPHWUH ILQV D  FP DPE PLWMDQV PDQXDOV L FjUUHJD PDQXDO GH
UXQDVREUHFDPLyRFRQWHQLGRU 3







(QGHUURF GH [HPHQHLD REUD FHUjPLFD DPE UHYHVWLPHQW LQFOzV
DPE PLWMDQV PDQXDOV L FjUUHJD PDQXDO GH UXQD VREUH FDPLy R
FRQWHQLGRU 3



$UUHQFDGD GH UDGLDGRU DPE PLWMDQV PDQXDOV L FjUUHJD PDQXDO
VREUHFDPLyRFRQWHQLGRU 3
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$UUHQFDGD GH WXE G LQVWDOāODFLy GH FDOHIDFFLy FROāORFDW
VXSHUILFLDOPHQW DPE PLWMDQV PDQXDOV L FjUUHJD PDQXDO VREUH
FDPLyRFRQWHQLGRU 3
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$UUHQFDGD GH TXDGUH HOqFWULF VXSHUILFLDO DPE PLWMDQV PDQXDOV L
FjUUHJDPDQXDOVREUHFDPLyRFRQWHQLGRU 3
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$UUHQFDGD SXQWXDO GH WXEV L DFFHVVRULV G LQVWDOāODFLy HOqFWULFD
VXSHUILFLDO DPE PLWMDQV PDQXDOV L FjUUHJD PDQXDO VREUH FDPLy R
FRQWHQLGRU 3
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$UUHQFDGD GH DSDUHOOV VDQLWDULV GHO EDQ\ DPE PLWMDQV PDQXDOV L
FjUUHJDPDQXDOGHUXQDVREUHFDPLyRFRQWHQLGRU 3
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$UUHQFDGD GH OHV FDQRQDGHV DL[HWHV VLIy GHVJXDVVRV L
GHVFRQQH[Ly GH OHV [DU[HV G DLJXD L G HYDFXDFLy DPE PLWMDQV
PDQXDOV L FjUUHJD PDQXDO GH UXQD VREUH FDPLy R FRQWHQLGRU 3 
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(QGHUURF GH GLSzVLW G DLJXD GH  D  O GH ILEURFLPHQW L EDVH
GH VXSRUW G REUD DPE PLWMDQV PDQXDOV L FjUUHJD PDQXDO GH UXQD
VREUHFDPLyRFRQWHQLGRU 3
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(QGHUURF GH OD FREHUWD LQFOLQDGD GH SODTXHV GH ILEURFLPHQW DPE
XQD SHQGHQW GHO  DPE PLWMDQV PDQXDOV L DSOHF GH WHXOHV
FHUjPLTXHV L DPE FjUUHJD GH UXQD VREUH FDPLy R FRQWHQLGRU 3
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(QGHUURF GH OD FREHUWD LQFOLQGD G HQFDGHOODW DPE DFDEDW GH WHXOD
FHUjPLFD DPE XQD SHQGHQW GHO  DPE PLWMDQV PDQXDOV L
DSOHF GH WHXOHV FHUjPLTXHV L DPE FjUUHJD VREUH FDPLy R
FRQWHQLGRU 3
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(QGHUURF GH OD FREHUWD LQFOLQDGD GH OODWHV GH IXVWD DPE DFDEDW GH
WHXOD FHUjPLFD DPE XQD SHQGHQW Pj[LPD GHO  DPE PLWMDQV
PDQXDOV L DSOHF G HWHXOHV FHUjPLTXHV L FjUUHJD PDQXDO GH UXQD
VREUHFDPLyRFRQWHQLGRU 3
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'HVPXQWDWJH GH OHV EDUDQHV H[WHULRUV L LQWHULRUV DPE PLWMDQV
PDQXDOVLFjUUHJDGHUXQHVVREUHFDPLyRFRQWHQLGRU 3







 

X

'HVPXQWDWJH GH PREOHV GH FXLQD L DFFHVVRULV DPE PLWMDQV
PDQXDOVLFjUUHJDGHUXQHVVREUHFDPLyRFRQWHQLGRU 3
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2EHUWXUHV GH IDoDQD ILQV D OD UDVDQW GHVLWMDGD HQ HO PXLU GH
PDoRQHULD GH P G HVSHVVRU DPE PLWMDQV PDQXDOV L FjUUHJD
GHUXQDPVREUHFDPLyRFRQWHQLGRU 3
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2EHUWXUD D IDoDQD GH IjEULFD GH PDy FP G HVSHVVRU DPE
PLWMDQVPDQXDOVLFjUUHJDVREUHFDPLyRFRQWHQLGRU 3
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&jUUHJD DPE PLWMDQV PHFjQLFV L WUDQVSRUW GH UHVLGXV LQHUWV R QR
HVSHFLDOV GLQV GH O REUD DPE FDPLy SHU D WUDQVSRUW GH  W D
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&ODVVLILFDFLy D SHX G REUD GH UHVLGXV GH FRQVWUXFFLy R GHPROLFLy
HQ IUDFFLRQV VHJRQV 5($/ '(&5(72  DPE PLWMDQV
PDQXDOV 3



'HSRVLFLy FRQWURODGD D GLSzVLW DXWRULW]DW GH UHVLGXV GH
ILEURFLPHQW HVSHFLDOV SURFHGHQWV GH FRQVWUXFFLy R GHPROLFLy
DPE FRGL  VHJRQV HO &DWjOHJ (XURSHX GH 5HVLGXV
25'(10$0 LWUDQVSRUWGHUHVLGXV 3
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([FDYDFLy SHU D UHEDL[ HQ WHUUHQ\ FRPSDFWH DPE PLWMDQV
PHFjQLFVLFjUUHJDPHFjQLFDVREUHFDPLy 3
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([FDYDFLy GH UDVD SHU D SDV G LQVWDOāODFLRQV GH ILQV D  P GH
IRQGjULD HQ WHUUHQ\ FRPSDFWH DPE PLWMDQV PDQXDOV L DPE OHV
WHUUHVGHL[DGHVDODYRUD 3
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&DSD GH IRUPLJy GH FRPSUHVVLy +$%,, GH FP
G HVSHVVRU IDEULFDW HQ FHQWUDO L DERFDW DPE FXELORW L DPE PDOOD
HOHFWURVROGDGD GH EDUUHV FRUUXJDGHV %6 GH OtPLW
HOjVWLF! 1PP GH 0( [ $PE GLjPHWUH GH PP L DPE
XQDDOoDGDOOLXUHILQVDP 3
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1HWHMD VXSHUILFLDO GHOV SHUILOV PHWjOāOLFV HQ HVWUFXWXUD G DFHU D
SDUWLU GH OD SURMHFFLy HQ VHF GH UDLJ GH SDUWtFXOHV VREUH SHUILOV
PHWjOāOLFV ILQV DFRQVHJXLU XQ JUDX GH SUHSDUDFLy HG 6D  VHJRQV
OD 81((1 ,62  HOLPLQDQW OH VUHVWHV GHWHULRUDGHV GH
O z[LG 3
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7UDQVSRUW GH WHUUHV DPE FDPLy D XQ DERFDGRU HVSHFtILF
LQVWDOāODFLy GH WUDFWDPHQW GH UHVLGXV GH FRQVW\UXFFLy L GHPROLFLy
DPE FRQWHQLGRU GH P GH FDSDFLWDW VLWXDW D XQD GLVWjQFLD
Pj[LPDGH.P 3
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)RUPLJy SHU D UDVHV L SRXV GH IRQDPHQWV +$%,,D GH
FRQVLVWqQFLD WRYD L JUDQGjULD Pj[LPD GHO JUDQXODW  PP DERFDW
GHVGHFDPLy 3









7

P

&DSD GH IRUPLJy GH QHWHMD +0% GH FP G HVSHVVRU
DERFDWDPEFXELORW 3
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3DUHW HVWUXFWXUDO GH PDy FHUjPLF PDVVtV G HODERUDFLy PHFjQLFD
GH  FP GH JUXL[ +' 5 GH [[ PP SHU D UHYHVWLU L
GH FDWHJRULD , VHJRQV QRUPD 81((1  FROāORFDW DPE
PRUWHU GH FLPHQW &(0 ,, GH GRVLILFDFLy   1PP  DPE
DGGLWLX LQFOXVRU DLUHSODVWLILFDQW HODERUDW D O REUD L DPE XQD
UHVLVWqQFLDDFRPSUHVVLyGH1PP 3
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3DUHGy LQWHULRU GLYLVRUL GH  FP GH JUXL[ GH WRW[DQD GH
[[ PP SHU D UHYHVWLU FROāORFDW DPE PRUWHU GH FLPHQW
0 3
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(QYj LQWHULRU GH  FP GH JUXL[ GH PDy IRUDGDW VHQ]LOO GH
[[ PP SHU D UHYHVWLU FROāORFDW DPE PRUWHU GH FLPHQW
0 3
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([WUDGRVVDW DXWRSRUWDQW IRUPDW SHU XQD HVWUXFWXUD GH SHUILOV
G DFHU JDOYDQLW]DW UHDOLW]DW DPE SHUILOV GH 8 VHSDUDWV PP
HQWUH HOOV DFDEDW DPE XQD SODFD GH FDUWUy JXL[ DPE XQD
HVSHVVRUGHPP 3
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(QYj GH SODTXHV GH JXL[ ODPLQDW IRUPDW SHU HVWUXFWXUD VHQ]LOOD
UHIRUoDGD HQ + DPE SHUILOHULD GH SODQ[D G DFHU JDOYDQLW]DW DPE
XQ JUXL[ WRWDO GH O HQYj GH  PP PXQWDQWV FDGD  PP GH 
PP G DPSOjULD L FDQDOV GH  PP G DPSOjULD  SODFD HVWjQGDUG
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&REHUWD LQFOLQDGD D GXHV YHVVDQWV DPE XQD SHQGHQW PLWMD GH
 FRPSRVWD GH  3ODIy VDQGYLW[ SHU D FREHUWHV PRGHO 7$+
7HUPRFKLS FRPSRVW GH &DUD H[WHULRU WDXOHU DJORPHUDW KLGUzIXJ
GH PP G HVSHVVRU QXFOL DwOODQW GH SROLHVWLUq H[WUXwW 6W\URIRDP
,%) GH PP G HVSHVVRU FDUD LQWHULRU GH WDXOHU DJORPHUDW
KLGUzIXJ GH PP G HVSHVVRU VREUH HQWUDPDW HVWUXFWXUDO
LPSHUPHDELOLW]DFLy VRWD WHXOD FHUjPLFD FRUED IL[DGD
PHFjQLFDPHQW 3







(QFRQWUH GHO YHVVDQW GHO WHXODW DPE [HPHQHLHV R FRQGXFWHV GH
YHQWLODFLy PLWMDQoDQW EDQGD SHU DMXVWDU FRPSRVWD SHU DOLDWJH
G DOXPLQL L ]LQF L OjPLQD IOH[LEOH GH SORP QDWXUDO GH PP GH JUXL[
IRUPDQWGREOHYDORQDIL[DGDDPESHUILOG DFHU 3



6XSRUW HVWUXFWXUDO IRUPDW SHU ELJXHV ODPLQDGHV HQFRODGHV
KRPRJqQLHV GH FP G HVSHVVRU SHU VXSRUW GH VHFFLy FRQVWDQW
GH [FP GH VHFFLy L ILQV XQD ORQJLWXW GH P WUHEDOODGD HQ
WDOOHU 3



5HSDUDFLy GH OFREHUWXUD HQ FREHUWD LQFOLQDGD VXEVWLWXLQW OHV
WHXOHVFHUjPLTXHVGHWHULRUDGHVSHUWHXODFHUjPLFDFRUEDGH [
 [   HQ FRORU YHUPHOO UHEXGD DPE PRUWHU GH FLPHQW 0 3
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&REHUWD SODQD WUDQVLWDEOH QR YHQWLODGD DPE VROGXUD IL[D WLSXV
LQYHUWLGD DPE SHQGHQW GHO  DO  SHU D WUjQVLW SHDWRQDO
SULYDW FRPSRVWD GH IRUPDFLy GH SHQGHQWV IRUPLJy FHOāOXODU GH
FLPHQW HVFXPDW &(0,,$3 5 L DGGLWLX DLUHMDQW UHVLVWqQFLD D
FRPSUHVVLy PDMRU R LJXDO D 03D DPE HVSHVVRU PLWJ GH FP
FDSD VHSDUDGRUD VRWD LPSHUPHDELOLW]DFLy JHRWq[WLO GH SURSLOp L
SROLHWLOq LPSHUPHDELOLW]DFLy DPE OjPLQD LPSHUPHDELOLW]DQW GH
39&3 IY GH  PP G HVSHVVRU DPE DUDPDGXUD GH YHO GH ILEUD
GH YLGUH IL[DGD PLWMDQoDQW VROGDGXUD WHUPRSOjVWLFD FDSD
VHSDUDGRUD VRWD DwOODPHQW JHRWq[WLO DwOODPHQW WqUPLF SODIy UtJLG
GH SROLHVWLUq H[WUXwW GH VXSHUItFLH OOLVD L PHFDQLW]DW ODWHUDO GH
PP G HVSHVVRU FDSD VHSDUDGRUD VRWD SURWHFFLy JHRWq[WLO
FDSD GH SURWHFFLy SDYLPHQW GH UDMROD FHUjPLFD ILQD G HODERUDFLy
PHFjQLFD DPE DFDEDW IL GH FRORU YHUPHOO L GH [ FP
FROāORFDW DPE MXQW REHUW  HQ FDSD ILQD DPE DGKHVLX GH FLPHQW
QRUPDO & JULV VREUH OD FDSD HG UHJXODULW]DFLy GH PRUWHU 0
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MEMÒRIA
1.

Despatx professional :
Població
:

OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
4.

1.1.

DADES DEL PROJECTE

Identificació de les obres
4.1.

Autor/s del projecte

Projecte de rehabilitació i reforma d’una vivenda unifamiliar entre mitgeres a la vila de Sallent.
1.2.

Objecte

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte
objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i
del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al
respecte per part del/s Contractista/es.
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a
l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les
persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de
l’obra pública en el seu article 18.3.h).
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les
quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans
necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de
conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a
utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici de les obres, per a la seva
aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral.
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a
petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista
elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà
les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i
pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas.

2.

PROMOTOR - PROPIETARI

Promotor
NIF
Adreça
Població
Representant
NIF

3.

4.2.

:
:

Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte

Coordinador de S & S
designat pel promotor
Titulació/ns
Col·legiat núm.
Despatx professional
Població
4.3.

Tipologia de l'obra

Es tracta d’una vivenda unifamiliar entre mitgeres situada a la vila de Sallent ( El Bages). Es
realitzarà una rehabilitació integral i reforma de la vivenda, de planta soterrani, planta baixa i 3
plantes pisos. Els murs de mitgera són de maçoneria i tapia, els forjats de planta soterrani i planta
baixa són de voltes de pedra i voltes de maó pla. Tanmateix el forjat de la primera planta és de
bigues de fusta i empostissat, i el forjat de la segona planta és un forjat unidireccional de biguetes
pretesades de formigó i revoltons prefabricats buits de ciment.
4.4.

Situació

Carrer,plaça
Número
Codi Postal
Població

4.5.

AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Redactor E.S.S.
Titulació/ns
Col·legiat núm.

Autor del projecte
Titulació/ns
Col·legiat núm.
Despatx professional
Població

:
:
:

Carrer Del Pont
31
08650
Sallent (Bages)

Comunicacions

Carretera
Ferrocarril
Línia Metro
Línia Autobús
Telèfon
Fax
E – mail
Altres

:
:
:
:
:
:
:
:
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4.6.

MALLES ELECTROSOLDADES
MATERIAL DE PREVENCIÓ EN LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
MATERIALES AUXILIARS D'ESTRUCTURES PER A SEGURETAT I SALUT
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
MATERIALS AUXILIARS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS PER A
SEGURETAT I SALUT
MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS PER A SEGURETAT
I SALUT
MATERIALS AUXILIARS PER A MURS DE CONTENCIÓ PER A SEGURETAT I SALUT
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ PER A SEGURETAT I
SALUT
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT PROVISIONALS
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS METÀL·LICS
MATERIALS AUXILIARS PER A TUBS PER A SEGURETAT I SALUT
MATERIALS BÀSICS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT
MATERIALS DE PREVENCIÓ PER A ÚS DE MAQUINÀRIA
MATERIALS PER A PROTECCIONS DE L'APARELL AUDITIU
MATERIALS PER A PROTECCIONS DE L'APARELL OCULAR
MATERIALS PER A PROTECCIONS DE L'APARELL RESPIRATORI
MATERIALS PER A PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS
MATERIALS PER A PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS
MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL CAP
MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL COS
MATERIALS PER A PROTECCIONS LINIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I
OBJECTES
MATERIALS PER A PROTECCIONS PUNTUALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I
OBJECTES
MATERIALS PER A PROTECCIONS SUPERFICIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I
OBJECTES
MATERIALS PER A PROTECCIONS SUPERFICIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I
OBJECTES PER A SEGURETAT I SALUT
MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA
MÒDULS PREFABRICATS
PENJADORS
POSTS
PUNTALS
ROBA DE TREBALL
SEMÀFORS PROVISIONALS
SENYALS DE SEGURETAT LABORAL
SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓ
SENYALS PROVISIONALS
TACS I VISOS
TANQUES D'ACER
TAULERS
TAULONS
TELES METÀL·LIQUES I PLÀSTIQUES
TUBS PER A EVACUACIÓ DE RUNES

Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació

CAP:
HOSPITAL: Fundació Althaia
Hospital Sant Joan de Déu
AMBULÀNCIES Urgències
mèdiques
BOMBERS:
POLICIA LOCAL
MOSSOS D’ESQUADRA:

4.7.
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Direcció
Carrer de Josep Botelles, 9
Carrer Dr. Joan Soler, 1-3.

Població Telèfon
Sallent
93 837 21 20
Manresa 93 874 21 12
061

Carretera de Vic, comarcal
1411, Km3.300 “ el Guix”,
Carrer Torres Amat, 29
Avinguda dels Països Catalans
169-171, Sector els Trullols

Manresa

93 874 22 12

Sallent
Manresa

93 837 23 00
93 875 98 03

Pressupost d'execució material del projecte

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la
Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 13.591,72 €. (tretze
mil cinc-cents noranta-un euros amb setanta-dos cèntims).
4.8.

Termini d'execució

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 12 mesos.
4.9.

Mà d'obra prevista

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 10 persones.
4.10.

Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra
Oficial 1a
Oficial 1a ferrallista
Ajudant ferrallista
Manobre
Manobre especialista
Coordinador d'activitats preventives
Oficial 1a per a seguretat i salut
Ajudant per a seguretat i salut
Manobre per a seguretat i salut

4.11.

Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra
ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL
ACER EN BARRES CORRUGADES
ANCORATGES ESPECIALS
BARRERES
CABLES
EQUIPAMENT MÈDIC
EXTINTORS
FILFERROS

4.12.

Maquinària prevista per a executar l'obra
Camió grua

5
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Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW, per a seguretat i salut
Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual, per a seguretat i salut
Camió grua per a seguretat i salut
Camió grua de 5 t per a seguretat i salut
Retroexcavadora petita, per a seguretat i salut
Màquina per a clavar muntants metàl·lics, per a seguretat i salut
Picó vibrant amb placa de 30x33 cm, per a seguretat i salut
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic, per a seguretat i salut
5.
5.1.

INSTAL·LACIONS PROVISIONALS
Instal·lació elèctrica provisional d'obra

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada
faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general
de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la
instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de
Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat.
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i
punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades
canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb
l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra.
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que
estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i
comprovació de l’instal·lador.
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents:
Connexió de servei
-Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament.
-La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada.
-Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència).
-Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de vehicles.

-Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva impressió
sobre el mateix aïllament.
-Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les zones
de pas de vehicles i / o persones.
-Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes de
connexió, retorciments i embetats.
Quadres secundaris
-Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble
aïllament.
-Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres.
-Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més convencional dels
equips secundaris per planta és el següent:
·1
Magnetotèrmic general de 4P
:
30 A.
·1
Diferencial de 30 A
:
30 mA.
·1
Magnetotèrmic 3P
:
20 mA.
·4
Magnetotèrmics 2P
:
16 A.
·1
Connexió de corrent 3P + T
:
25 A.
·1
Connexió de corrent 2P + T
:
16 A.
·2
Connexió de corrent 2P
:
16 A.
·1
Transformador de seguretat
:
(220 v./ 24 v.).
·1
Connexió de corrent 2P
:
16 A.
Connexions de corrent
-Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips de
doble aïllament.
-S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió.
-Es faran servir els següents colors:
· Connexió de 24 v
:
Violeta.
· Connexió de 220 v
:
Blau.
· Connexió de 380 v
:
Vermell
-No s’empraran connexions tipus “lladre“.
Maquinària elèctrica

Quadre General
-Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat mínima de
300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui
de 30 mA.
-Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió al
descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.).
-Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els dels
aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el neutre).
-Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà una connexió al
terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els
fonaments.
-Estarà protegida de la intempèrie.
-És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura.
-Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97).

-Disposarà de connexió a terra.
-Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar.
-Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells d’elevació
fixos.
-L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada.
Enllumenat provisional
-El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.
-Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant.
-Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la virolla.
-Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la
inaccessibilitat a les persones.
Enllumenat portàtil

Conductors
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Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a
càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides.

qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques.
-La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions de
corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots
els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb
regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines.
-Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora de la
influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de possibles
vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra.
-La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a
seguir en aquests treballs.
-Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors
accionats amb el combustible que s’està transvasant.
-Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se ràpidament per
evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de
l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació
haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum,
calor i flames.
-En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de
combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font
d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la
naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin
líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs,
emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de
protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant.

5.4.

Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra

-La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble
aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes.
-Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i suport
de sustentació.
5.2.

Instal·lació d'aigua provisional d'obra

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia
subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha
de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la 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 en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i
aïllament dialèctric en les zones necessàries.
5.3.

Instal·lació de sanejament

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions
provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes.

Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis

Per als 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 la localització del treball, i 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.
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents
-La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del
vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions.
-Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament
necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals diferents al de
treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els
locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001
Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de
Productes Químics.
-S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar els
residus inflamables, retalls, etc.
-Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de soldadura
oxiacetilènica.
-L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-AP7
del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a
l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de gasos inflamables.
-Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs de
prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc.
-Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han d’evitar

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són:
-Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o pilars,
de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl.
-En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt
de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m.
-En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt
de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m.
-Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major
probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil
visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització,
s’assenyalarà convenientment la seva ubicació.
6.

SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i
ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un
equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra.
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i
detallen tot seguit:
6.1.

Serveis higiènics
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Lavabo

Com a mínim un per a cada 10 persones.

Cabines d’evacuació

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa
turca, com a mínim, per a cada 25 persones

Local de dutxes

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions
mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb
terra antilliscant.

6.2.

Vestuaris
2

Menjador
2

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m per
treballador que mengi a l’obra.
Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica
rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10
comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries.
6.4.

2

A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m per usuari habitual.
Local d'assistència a accidentats

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d’un
mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de
primers auxilis disposaran, com a mínim, de:
−
−
−

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent:
− desinfectants i antisèptics autoritzats,
− gases estèrils,
− cotó hidròfil,
− benes,
− esparadrap,
− apòsits adhesius,
− estisores,
− pinces,
− guants d’un sol ús.
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el
material utilitzat o caducat.

Local de descans

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és
recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el
més pròxim possible al menjador i serveis.

6.5.

Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil,
custodiada per l’encarregat.
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals
per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95.

Superfície aconsellable 2 m per treballador contractat.
6.3.

L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol,
aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes
elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent,
analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces,
dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet.

una farmaciola,
una llitera,
una font d’aigua potable.

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels
llocs de treball.
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de
manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces i
telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers.
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local
d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra.

7.
7.1.

ÀREES AUXILIARS
Centrals i plantes

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles als
seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una
amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura, mínima de 4
m.
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva
explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en
el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures superiors a 2 m sobre
el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura.
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles
de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits
horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà
de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles.
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada en
previsió de bolcades.
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció de
la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de barana
perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà protegida
mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada.
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La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió.
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del
fabricant o importador.
7.2.
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Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínimsmàxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips
inactius que puguin ésser causa d’accident.
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o
mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs.

Tallers
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament.

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura de
pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador.
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada,
amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a
passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció
mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior
a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant
dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran
apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals
suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del
paviment.
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 lux.
La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5
lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació.
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal
adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de
tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i
servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2
m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura.

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada,
els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una
formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres.
8.

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius
del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres
residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a
resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de
projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció.
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i
les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus
residus de construcció.
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti.
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.
9.

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles
de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits
horitzontals seran condemnats.
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió.

TRACTAMENT DE RESIDUS

TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu
Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o
materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals
als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació.

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada,
en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el
subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que
s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops).

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de
correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses,
per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels
treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura
s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als
nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar
exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana
en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.

7.3.

9.1.

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les
instruccions del fabricant o importador.

Zones d'apilament. Magatzems

Manipulació

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les
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mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als
treballadors i el personal exposat, de forma singular a:
−
Amiant.
−
Plom. Crom, Mercuri, Níquel.
−
Sílice.
−
Vinil.
−
Urea formol.
−
Ciment.
−
Soroll.
−
Radiacions.
−
Productes tixotròpics (bentonita)
−
Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.
−
Gasos liquats del petroli.
−
Baixos nivells d’oxigen respirable.
−
Animals.
−
Entorn de drogodependència habitual.
9.2.

Estaran separats els productes inflamables dels comburents.
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament.
Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç.
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari,
en previsió de contactes amb la pell.
Corrosius, Irritants, sensibilitzants
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència.
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i
les mucoses de les vies respiratòries.

Delimitació / condicionament de zones d'apilament
10. CONDICIONS DE L'ENTORN

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a
mínim amb el text en idioma espanyol.
L’etiqueta ha de contenir:
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial.
b. Nom comú, si és el cas.
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de
les substàncies presents.
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o
preparat perillós.
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.
h. El número CEE, si en té.
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats).
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de
seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del
Contractista, partint de les següents premisses:
Explosius
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les
normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la
prohibició de fumar.
Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de
comburents i la prohibició de fumar.

Ocupació del tancament de l’obra
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes,
bastides, contenidors, casetes, etc.
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o
que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les
seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals.
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra.
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats
amb el procés constructiu.
Situació de casetes i contenidors
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra.
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de
l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui
durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran al PLA DE SEGURETAT I SALUT
les àrees previstes per aquest fi.
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran
segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”.
10.1.

Serveis afectats

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de
serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures
d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i
per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la
seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de
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situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de
conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es
consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.
10.2.

Servituds

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius a
l’existència de possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de
desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i
plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no
podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als
serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats
extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels
rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament
independent.
10.3.

Característiques meteorològiques

El clima de Sallent és un clima mediterrani de muntanya mitjana amb tendència continental.
La influència mar´tima és poc important degut a les serres que la separen del litoral.

11. UNITATS CONSTRUCTIVES
ENDERROCS
ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS DESMUNTATGE D’INSTAL·LACIONS
ENDERROC DE COBERTES
ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES
MOVIMENTS DE TERRES
REBAIX DEL TERRENY
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
REBLERTS I TERRAPLENS
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES
FONAMENTS
CAPES DE NETEJA I NIVELLAMENT
ESTRUCTURES
ESTRUCTURES AMB PARETS DE CÀRREGA
ESTRUCTURES D'ACER
ESTRUCTURES DE FUSTA
COBERTES INCLINADES
COBERTES INCLINADES DE TEULES
INSTAL·LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I ACABAMENTS DE COBERTES
TANCAMENTS I DIVISÒRIES
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA )
DIVISÒRIES ( OBRA )
DIVISÒRIES ( PREFABRICATS, PLADUR, ALUMINI, FUSTA, ETC. )
IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES
COBERTES PLANES
REVESTIMENTS
AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS )
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERÀMICA, MORTER CIMENT,
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ESCOPIDORS, ETC. )
CEL RASOS
PINTATS I ENVERNISATS
PAVIMENTS
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERÀMICA, MORTER CIMENT,
ESCOPIDORS, ETC.)
PAVIMENTS DE FUSTA
PINTATS I ENVERNISATS
TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES
TANCAMENTS PRACTICABLES EXTERIORS I BARANES DE FUSTA
TANCAMENTS PRACTICABLES INTERIORS DE FUSTA
TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER
ENVIDRAMENTS
COL·LOCACIÓ DE VIDRES
INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ
ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES, DESGUASSOS
BUNERES, ETC.)
CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS SUSPESOS, FUMS )
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )
INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
CANONADES PER A GASOS I FLUIDS
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
TUBS MUNTATS SOTERRATS
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ
INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS
APARELLS EN COBERTA ( ANTENES...)
12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar
l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de
novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de
24 d’octubre).
12.1.

Procediments d'execució

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra.
12.2.

Ordre d'execució dels treballs

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir
dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra,
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l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial,
de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a
cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els
mitjans a emprar.
12.3.

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i
enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat.
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o
ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant.

Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de
l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes:
LLISTA D’ACTIVITATS
RELACIONS DE
DEPENDÈNCIA
DURADA DE LES ACTIVITATS

Relació d’unitats d’obra.
Prelació temporal de realització material d’unes unitats
respecte a altres.
Mitjançant la fixació de terminis temporals per a
l’execució de cadascuna de les unitats d’obra.

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en
el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop
encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma
de desenvolupament.
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present
Estudi de Seguretat i Salut.
13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL
MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra,
objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord
amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios
Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) „Reglas
generales de seguridad para máquinas“ (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes
Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de
l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació
obligatòria i/o aconsellada.

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat.
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la
construcció, seran els següents:
25-50 lux

:

100 lux

:

100 lux

:

200 lux

:

300 lux

:

500 lux

:

1000 lux

:

En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús ocasional habitual.
Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com
la manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de materials o
l’amassat i lligat de conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals.
Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de
màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys
petits del personal. Baixes exigències visuals.
Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges
mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en màquines,
fratasat de paviments i tancament mecànic. Moderades exigències visuals.
Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs
mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general.
Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, tals
com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs
d’oficina en general. Altes exigències visuals.
En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota
condicions de constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals com
muntatges delicats, treballs fins en banc de taller o màquina, màquines
d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt altes.

14. MEDIAMBIENT LABORAL

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions
en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels
mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar,
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció
col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.

14.1.

14.3.

Agents atmosfèrics

La temperatura és un dels principals agents atmosfèrics. La temperatura durant 2 o 3 mesos d’hivern
és freda, ja que s’estableix com a temperatura mitjana entre 0ºC i 5ºC. Altres agents que cal tenir en
compte és sobretot la pluja i el vent.
14.2.

Il·luminació

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenirse presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització
d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant.

Soroll

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un
quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció:
Compressor
Equip de clavar pilots (a 15 m de distància)
Formigonera petita < 500 lts.
Formigonera mitjana > 500 lts.
Martell pneumàtic (en recinte angost)
Martell pneumàtic (a l’aire lliure)
Esmeriladora de peu

82-94 dB
82 dB
72 dB
60 dB
103 dB
94 dB
60-75 dB
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Camions i dumpers
Excavadora
Grua autoportant
Martell perforador
Mototrailla
Tractor d’orugues
Pala carregadora d’orugues
Pala carregadora de pneumàtics
Pistoles fixaclaus d’impacte
Esmeriladora radial portàtil
Tronçadora de taula per a fusta

80 dB
95 dB
90 dB
110 dB
105 dB
100 dB
95-100 dB
84-90 dB
150 dB
105 dB
105 dB

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel
contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia:
1er.- Supressió del risc en origen.
2on.- Aïllament de la part sonora.
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres.
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions,
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen,
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives
14.4.

Pols

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Rinitis
Asma bronquial
Bronquitis destructiva
Bronquitis crònica
Efisemes pulmonars
Neumoconiosis
Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant)
Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant)
Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant)

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps
d’exposició.
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el
component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de
presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat
que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat
per empreses especialitzades.
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats
durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que
ve donat per la fórmula:
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C = -------------------------% Si O2 + 2

mg / m3

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”,
que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més
grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haverse fixat en els pulmons.
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Escombrat i neteja de locals
Manutenció de runes
Demolicions
Treballs de perforació
Manipulació de ciment
Raig de sorra
Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica
Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta
Esmerilat de materials
Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura
Plantes de matxuqueix i classificació
Moviments de terres
Circulació de vehicles
Polit de paraments
Plantes asfàltiques

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols,
convé adoptar les següents mesures preventives:
ACTIVITAT
Neteja de locals
Manutenció de runes
Demolicions
Treballs de perforació
Manipulació de ciment
Raig de sorra o granalla
Tall o polit de materials ceràmics o
lítics
Treballs de la fusta, desbarbat i
soldadura elèctrica
Circulació de vehicles
Plantes de matxuqueix i plantes
asfàltiques

MESURA PREVENTIVA
Ús d’aspiradora i regat previ
Regat previ
Regat previ
Captació localitzada en carros perforadors o injecció
d’aigua
Filtres en sitges o instal·lacions confinades
Equips semiautònoms de respiració
Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de tall
Aspiració localitzada
Regat de pistes
Aspiració localitzada

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions
en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels
mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar,
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció
col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.
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Ordre i neteja

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a:

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes
radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha
de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions.

1er.-Retirada dels objectes i coses innecessàries.
2on.-Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament.
3er.-Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a
granel. Pla de manutenció intern d’obra.
4art.-Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla
d’evacuació de residus.
5è.-Neteja de claus i restes de material d’encofrat.
6è.-Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria.
Il·luminació suficient.
7è.-Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport
provisionals.
8è.-Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.
9è.-Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.
10è.-Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.
11è.-Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i
indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i
neteja inherents a l’operació realitzada.

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la
pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de
la pigmentació que pot ser persistent.

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar
aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona.
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona.
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona.

14.6.

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de desprendre
llum, generen aquest tipus de radiació.
Radiacions visibles
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels
mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina.
Radiacions ultraviolades
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm.
Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries,
laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions:

Radiacions no ionitzants

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament.
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per
això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser,
microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio.
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels
fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes
radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions
comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada.
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors,
especialment els de soldadura elèctrica.

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i
representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més
completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization).
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la
longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa
pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la
intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores
haurà d’estar limitada.
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a
terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de
protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta
poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals.

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte
d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament,
pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable en
ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns.

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a
minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip
generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En
l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés
a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició,
constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte.

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers a
la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació
penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se
adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull.

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple
realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea de
protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate.
En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit

Radiacions infraroges
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admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux
radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una
font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls
estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les
radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants
de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial.
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encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc.
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o comunament
radiació IR (700 nm – 1 m).
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser:

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits,
temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar
a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia),
de resultats imprevisibles.

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del

raig.
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de

prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no
protegits, que pot resultar perillós.
c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte
de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que
pot resultar perillós.
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els
deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip
làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de
treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers.
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent
èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la
classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la
pell.
d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en
el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la
genera.
e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser
registrada i comunicada al departament mèdic.
f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular,
però que mai serà utilitzada per visió directa del raig.

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: llums
fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador
d’arc elèctric i làsers.
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se
centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple
pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades
per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la
intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona.
Làser
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com
cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació,
tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en
particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment
perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del
mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i
V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un
risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i
en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades.

- Àrea de treball:

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre
classes següents:
j.

k.

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La

Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II.
• Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits.
• Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i
700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la
resposta de centelles.
Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es
defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament.
• Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II;
l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós.
• Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós,
però no respecte a la reflexió difusa.
• Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós;
poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la
longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de
dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple,

b)
c)
d)

e)

- Equip:

il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de
l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió.
Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides.
A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas
tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó.
S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als
recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de
prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de
disposar de protecció especial.
Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de
l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha
d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques
al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials
inflamables o explosius.
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a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està

desconnectada.
Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la
classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera
l’aparell.
Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus
de control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades
per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori.
Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús.
Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que
previngui la reflexió especular.

b)

c)

d)
e)

- Operació:
a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins

de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos
persones estaran sempre presents durant l’operació.
Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de
làser.
L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels
treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat.
Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin
el risc de dany ocular.
L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al
pit de l’operador.
S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització
d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria.
Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a
guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que
pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció
que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular.

b)
c)
d)
e)
f)
g)

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions
en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels
mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar,
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció
col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells
topogràfics.
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill s’haurà
d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció completa,
amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti.
14.7.

Radiacions ionitzants

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus
de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són:
−

Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i
edificis.

−
−
−

Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear.
Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits.
Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques,
sediments, moviment de granels, etcètera.

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions.
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o
en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser:
-Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; detecció de
cartes bomba.
-Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions ionizants.
-Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb equips amb
un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts.
-Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts no
segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo".
-Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.
-Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial.
-Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús de fonts
radioactius o equips emissors de raig X.
-Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.
-Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips
generadors de radiacions ionitzants.
-Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall o en el
nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits.
-Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l’argó-40 o el
fòsfor-32.
-Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència.
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el
Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció
Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte.
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels
teixits irradiats.
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs
de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental.
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar
una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general.
Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de
contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre
l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de
radiació, s’empren els comptadors Geiger.
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distància
de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima
autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al
quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres
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d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos
massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de
la densitat del material.
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en
una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el
contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial
cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes
metàl·lics).
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors
professionalment exposats a radiacions.
15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de
tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de
seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”.
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals:
-Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més
accessible.
-Lliurar el material, no tirar-lo.
-Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables,
lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.
-Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en empenya i
turmells.
-En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-se en
la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla.
-S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material.
-En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del camió
i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.
-Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra o
similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i
que no rellisqui.
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut
haurà de tenir en comte les següents premisses:
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant:
−
−

Automatització i mecanització dels processos.
Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com:
−
−
−
−

Utilització d’ajudes mecàniques.
Reducció o redisseny de la càrrega.
Actuació sobre l‘organització del treball.
Millora de l’entorn de treball.

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin:
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−
−
−
−

Ús correcte de les ajudes mecàniques.
Ús correcte dels equips de protecció individual.
Tècniques segures per a la manipulació de càrregues.
Informació sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis bàsics de la manutenció de materials
1er.-El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al risc
d’accident derivat de dita activitat.
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’operari,
estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells.
3er.-Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o
contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments
intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra.
5è-Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, en lloc
de portar-los d’un en un.
6è.-No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això comporta
ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de temps
perfectament aprofitables per l’avanç de la producció.
7è.-Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular.
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica
necessària, comprometent-se a seguir els següents passos:
1er.Apropar-se el més possible a la càrrega.
2on.Assentar els peus fermament.
3er.Ajupir-se doblegant els genolls.
4art.- Mantenir l’esquena dreta.
5è.Subjectar l’objecte fermament.
6è.- L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames.
7è.- Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos.
8è.-Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents
criteris preventius:
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla.
i)
Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de
gravetat de la càrrega.
j)
Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla.
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem
davanter aixecat.
9è.-És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades.
10è.-Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot
superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo sobre un
mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i
25 Kg respectivament.
11è.-És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants,
per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o
convingut per l’equip.
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16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 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 indisociable, 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 ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les
conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun
dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta
obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús.
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a continuació:

Codi
HX11X0
03
HX11X0
04
HX11X0
05
HX11X0
19

U
A
u

u
u
m

HX11X0
21

u

HX11X0
22

u

HX11X0
38
HX11X0
52

u
u

Descripció
Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments,
cobertes, i altres treballs en alçada
Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell
Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors
a 7 m amb sistema de seguretat integrat
Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb
tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD1000)
Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix
Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries
Plataforma horitzontal per aplec de materials en cobertes inclinades
Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana
perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat

17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció
Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i
adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o
condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present
en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o
ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La
seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una
participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència
amb un Equip de Protecció Individual (EPI).

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols
d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors,
per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva.
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES
18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada
per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos
protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI.
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent.
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades
CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal
(propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari.
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual
seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el
mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització
interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de
Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució.
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera
que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la
seva carència.
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES
19. RECURSOS PREVENTIUS
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos
preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos:
l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del

procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen
successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació
dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista
serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials,
com es defineixen en el real decret 1627/97.
m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin
perillosos o amb riscos especials.
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n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i

Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de
treball detectades.
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència
dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària.
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits
a l’annex II del RD 1627/97:
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda

d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els
procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball.
2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial
gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui
legalment exigible.
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga
a la delimitació de zones controlades o vigilades.
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra
subterranis.
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius.
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de seguretat
i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu:
ENDERROCS
ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA
D'ELEMENTS - DESMUNTATGE D’INSTAL·LACIONS
ENDERROC DE COBERTES
ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES
MOVIMENTS DE TERRES
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
ESTRUCTURES
ESTRUCTURES AMB PARETS DE CÀRREGA
ESTRUCTURES D'ACER
ESTRUCTURES DE FUSTA
COBERTES INCLINADES
COBERTES INCLINADES DE TEULES
INSTAL·LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I ACABAMENTS DE
COBERTES
TANCAMENTS I DIVISÒRIES
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA )
REVESTIMENTS
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AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS )
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA,
MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC. )
CEL RASOS
PINTATS I ENVERNISATS
ENVIDRAMENTS
COL·LOCACIÓ DE VIDRES
INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ
CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS
SUSPESOS, FUMS )
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )
INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ
MECÀNICA
INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ
MECÀNICA
CANONADES PER A GASOS I FLUIDS
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
TUBS MUNTATS SOTERRATS
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ
INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS
APARELLS EN COBERTA ( ANTENES...)

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda
de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el
primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril.
La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C.
de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta
distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan
aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació
d’aquest tràfic.
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la
seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes
segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia
obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a
realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja
que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal.
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se
sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:
-Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions.
-Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi
mesures urgents de protecció o evacuació.
-Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de
protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.
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-Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no
hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors
en matèria de seguretat i salut en el treball.

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de
protecció implantats.
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats
21.1.

Normes de Policia

Control d’accessos
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que:
11.Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al

R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs
adequats i tenir la resistència suficient.
12.Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixarse en els llocs adequats i tenir la resistència suficient.
13.El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció
de les senyals o panells de senyalització.
14.Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista.
15.Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin
de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència.
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat
i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin
pogut eliminar.

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos
per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció
definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en
general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que
garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades.
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el
contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i
haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones
que puguin presentar riscos
Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i
altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les
instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en
tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular.

21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA
21.2.
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals
per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de
protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de
l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es
tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi
i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que
correspongui.
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a
la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de
senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases.
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació
de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que
correspongui.
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de
“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs,
tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui.
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent.
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements
de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.

Àmbit d'ocupació de la via pública

Ocupació del tancament de l’obra
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes,
bastides, contenidors, casetes, etc.
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra.
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats
amb el procés constructiu.
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de
vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de
façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja
d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants.
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i
quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la
col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim
per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es
col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes
despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm)

Annex 10.5: Projecte de rehabilitació i reforma d’una vivenda unifamiliar entre mitgeres a la vila de Sallent

durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar
part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb
tanques l’àmbit del pas de vianants.
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Complements
Manteniment

Situació de casetes i contenidors.
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.

Accés a l’obra

Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una
zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris:
Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a
pas de vianants per la vorera.
A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants
per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació.
Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada procurant no
envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a pas de vianants a
la vorera.

Portes

Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent.
Situació de grues-torre i muntacàrregues
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra.
Canvis de la Zona Ocupada
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar
d’acord amb el R.D. 1627/97.
21.3.

Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic
Tanques

Situació

Tipus de
tanques

Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació entre
mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar i els laterals de la part de
vorera ocupada.
Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons
prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada.
Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a la
seva homologació, si s’escau, el seu propi model de tanca per tal
d’emprar-lo en totes les obres que facin.
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a
proteccions provisionals en operacions de càrrega, desviacions
momentànies de trànsit o similars.
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC,
malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè
(habitualment de color taronja), o elements tradicionals de delimitacions
provisionals de zones de risc.

21.4.

Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements reflectants en
tot el seu perímetre.
El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant grafittis,
publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat
original.

Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a vehicles i
per al personal de l’obra.
No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial del
tancament.
Operacions que afecten l'àmbit públic

Entrades i sortides de vehicles i maquinària.
Vigilància
Aparcament

Camions en
espera

Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions
d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar accidents.
Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se vehicles
ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de
l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la calçada.
Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per
acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai
adequat a aquest fi fora de l’obra.
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la
programació dels treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i transport
interior de l’obra.

Càrrega i descàrrega
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan
això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es
desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es
prendran les següents mesures:
-S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres
(1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril
de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar
prèviament amb la Guàrdia Urbana.
-Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí pels
dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui.
-La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una franja de
protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o descarregar i que
establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra.
-Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es netejarà
el paviment.
-Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada.
Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa
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Descàrrega

Apilament.
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La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la força de
la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes sota
rasant), fins els contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb
lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes d’elevació i
transport de material es col·locaran sempre per l’interior del recinte de l’obra.

Grues torre: En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les mesures
que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra.

No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini públic,
excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permís especial de
l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors
homologats.

21.5.

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres es
carregaran directament sobre camions per a la seva evacuació immediata.
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del tancament de
l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt més proper a la tanca, deixant
un pas per als vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada
com a mínim.

Evacuació

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si calgués fer-ho,
en algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i descàrregues.
Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic

Neteja
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o
deixalles.
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.).

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida
dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera
de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es
netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes.

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el contenidor.

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats.

Sorolls. Horari de treball

Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada
amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, i el seu
transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports
dels contenidors.

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò
que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament
autoritzades per l’Ajuntament.

Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes
per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint
en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la
vorera o zona de pas de vianants o vehicles.

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden
produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que
alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic.
Pols
Es regaran les pistes de circulació de vehicles.

Bastides: Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a
realitzar.
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de materials i
elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de peces metàl·liques,
fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís
que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida.
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarimat de visera,
amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de pols.
Xarxes: Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda de
materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb sistemes
homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes.

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua.
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.
21.6.

Residus que afecten a l'àmbit públic

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de
prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents
tipus de residus que es puguin generar a l’obra.
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes,
comprovant que ho comprenen i ho compleixen.
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21.7.

Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic

Senyalització i protecció
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de
circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.
Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants
Es respectaran les següents dimensions mínimes:
- En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) de
l’amplada de la vorera existent.
-L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta centímetres
(1,40 m).
Elements de protecció
Pas
vianants

Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos
costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a terra,
d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i entornpeus de
vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà
els quinze centímetres (0,15 m).
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Abalisament i defensa
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com
tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements
d’abalisament i defensa:
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de
l’obra.
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a
passos provisionals per a vianants.
q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per
diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils.
r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar
l’obstacle de les obres.
s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a
establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les
obres.
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies
ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat
pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de
l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per
l’existència de desnivells, etc..,).
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2.
Paviments provisionals

Forats i
rases

Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment continus.
Si són calats, les separacions mínimes no podran ser superiors a quinze
centímetres (015 m).
Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es col·locaran
xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, totalment planes i sense
ressalts.
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de protecció
del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa.

Enllumenat i abalisament lluminós
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi
enllumenat públic.
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i
horitzontal, com per als elements d’abalisament.
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat
mínima 20 lux).
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior.
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100
cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre.

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és
de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part
ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció.
Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995
de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les
següents condicions mínimes:
-Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m.
-En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d’1,5 m
de diàmetre.
-No podran haver-hi escales ni graons aïllats.
-El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%.
-El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és de
terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).
-Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent màxim
del 12%.
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant
un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització.
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Manteniment
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu
desplaçament i dificulti la seva subtracció.
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris,
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva
vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat.

22.2.

Col·lisions amb obstacles a la vorera.
Caiguda d'objectes.

Mesures de protecció a tercers

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten
pels voltants de l'obra:
16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant

Els passos i itineraris es mantindran nets.

el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior.
17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà

Retirada de senyalització i abalisament
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra
o la part d’obra que exigís la seva implantació.
21.8.

Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública

Arbres i jardins
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública
que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins
emetrà un informe previ preceptiu.

un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i
lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment
es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material
resistent.
18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís
de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció
a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib
nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill.
19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància
patrimonial, expressament per a aquesta funció.

23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar
afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista
vetllarà, perquè els escossells i les zones enjardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys,
deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer
normalment des de l’exterior de la zona d’obres.
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de
tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts.
Parades d’autobús, quioscos, bústies
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per
quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús,
quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic.
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant
el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les
operacions.
22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ
22.1.

Riscos de danys a tercers

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes
annexos que en depenguin són els següents:
−
Caiguda al mateix nivell.
−
Atropellaments.

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són:
−
Incendi, explosió i/o deflagració.
−
Inundació.
−
Col·lapse estructural per maniobres fallides.
−
Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.
−
Enfosament de càrregues o aparells d’elevació.
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de
Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes:
1.- Ordre i neteja general.
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra.
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors.
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.
5.- Punts de trobada.
6.- Assistència Primers Auxilis.
24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS
Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut,
els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97
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25. FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES
E01
E01.E03

ENDERROCS
ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS DESMUNTATGE D’INSTAL·LACIONS
ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMIENTS AMB RETIRADA I DESMUNTATGE
D’INSTAL·LACIONS, REALIZATS EN L'INTERIOR DE LA EDIFICACIÓ, AMB MITJANS
MECÀNICS I/O MANUALS. ES CONSIDERA L’ENDERROC D'ELEMENTS CONSTITUITS PER
AMIANT
Avaluació de riscos
Id
Risc
P
G
A
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
2
3
4
Situació: ITINERARIS ENDERROC
TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
2
1
2
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D’IL·LUMINACIÓ
3
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O 2
3
4
ENSORRAMENT
Situació: ELEMENTS A ENDERROCAR EN ALÇADA
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS
2
2
3
TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ DE RUNES
5
CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS
2
3
4
Situació: ESLLAVISSADES D'OBJECTES
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
3
1
3
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D’IL·LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
3
1
3
Situació: EINES MECÀNIQUES I MANUALS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
2
2
3
Situació: PRODUCTE DEL PROCÉS D’ENDERROC
13 SOBREESFORÇOS
2
2
3
Situació: EN L'ÚS D'EINES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
3
1
3
Situació: POLS
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS
3
1
3
Situació: PRODUIT PER LES MÀQUINES D’ENDERROC
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
2
1
2
Situació: EN L'ÚS D'EINES DE PERCUSSIÓ I TRENCADORES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi
Descripció
Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 1

I0000003
I0000004
I0000008
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000019
I0000020
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000031
I0000033
I0000038
I0000039
I0000040
I0000045
I0000055
I0000058
I0000061
I0000074
I0000108
I0000110
I0000154
I0000156
I0000157

proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Personal qualificat per a treballs en alçada
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Realitzar un estudi d’enderroc amb Pla d'Emergència
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un
procediment de treball específic
Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de
l'obra
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Formació
Elecció dels equips de manteniment
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Rotació dels llocs de treball
Reg de les zones de treball
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades
Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil

E01.E04 ENDERROC DE COBERTES
ENDERROC DE COBERTES AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D’IL·LUMINACIÓ

1
1
1
1
2 /6
2 /6
2 /6
2
3
3 /5
4
4
4
4
4
4
4
9 /10
9
9
10 /13
13
13
26 /27
17
26
27
2 /6
17
26

P
2

G
3

A
4

2

1

2

25

3

CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O
ENSORRAMENT
Situació: ENFONSAMENT DE PARETS, ENVANS I DIVISÒRIES
ENFONSAMENT DE PART DE LA COBERTA
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS
TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE RUNA I MATERIAL SOBRANT
5
CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS
Situació: EN EXECUTAR ENDERROCS PARCIALS D'ELEMENTS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS D'OBRA
ÀREA DE TREBALL
SUPERFÍCIES IRREGULARS
MANCA D’IL·LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: UTILITZACIÓ D'EINES MANUALS O MECÀNIQUES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: EN PROCESSOS D’ENDERROC
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
13 SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TÈRMICS
Situació: TALL AMB OXIACETILÈNIC
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: GASOS TALL OXIACETILÈNIC
POLS ENDERROC
POLS FIBRES D'AMIANT
20 EXPLOSIONS
Situació: BOMBONES OXIACETILÈ
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS
Situació: PARÀSITS, MÚRIDS
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
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2

3

4

2

2

3

2

3

4

3

1

3

3

1

3

2

2

3

I0000008
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000019
I0000020
I0000024
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000031
I0000033

1

3

3

2

2

3

1

2

2

1

2

2

3

1

3

1

3

3

1

2

2

3

1

3

2

1

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
Descripció
Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 1
proteccions
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal
1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC
1

I0000038
I0000039
I0000040
I0000045
I0000051
I0000053
I0000054
I0000055
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000074
I0000076
I0000079
I0000085
I0000091
I0000092
I0000093
I0000094
I0000095
I0000096
I0000099

Personal qualificat per a treballs en alçada
1
Assegurar les escales de mà
1
Ordre i neteja
2 /6
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
2 /6
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
2 /6
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
2
Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència
3
No realitzar treballs a la mateixa vertical
3 /5
Execució de treballs a l'interior de rases per equips
3
Planificació d'àrees i llocs de treball
4 /5
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
4
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
4
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
4
No balancejar les càrregues suspeses
4
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 4
procediment de treball específic
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 4
l'obra
Substituir lo manual per lo mecànic
9 /10
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
9
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
9 /15
Formació
10 /12
/13 /17
Adequació dels recorreguts de la maquinària
12
Procediment d'utilització de la maquinària
12
Ús de recolzaments hidràulics
12
Elecció dels equips de manteniment
13
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
Suspensió de les feines en condicions extremes
14
Rotació dels llocs de treball
14 /17
/26 /27
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
14 /27
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
14
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
14
Reg de les zones de treball
17
Reconeixement dels materials a enderrocar
17
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
17
Ventilació de les zones de treball
17
No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, 15 /20
dissolvents, etc)
Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas
15 /20
Evitar unions de mangueres amb filferros
15 /20
Revisió periòdica dels equips de treball
15 /20
Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure
15 /20
No fumar
15 /20
Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb 20
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I0000100
I0000101
I0000102
I0000108
I0000110
I0000154
I0000155
I0000156
I0000157

serra radial
Reconeixement prèvi de l'edifici
Actuacions prèvies de desparasitació i desratització
Procediment previ de treball
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades
Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil

26

27

EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

24
24
24
26
27
2 /6
14
17
26

E01.E05 ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES
ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS
Avaluació de riscos
Id
Risc
P
G
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
2
1
Situació: ITINERARIS D'OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D’IL·LUMINACIÓ
3
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O 2
3
ENSORRAMENT
Situació: ENFONSAMENT DE PARETS
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS
2
2
TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL O MECÀNICA
5
CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS
2
3
Situació: EN EXECUTAR ENDERROCS PARCIALS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
3
1
Situació: ITINERARIS D'OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D’IL·LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
3
1
Situació: EINES MANUALS, BARRA, MAÇA I PICS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
2
2
Situació: TREBALLS D’ENDERROC
13 SOBREESFORÇOS
2
2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
1
2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
3
1
Situació: PROCESSOS DE TALL
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS
1
2
Situació: PARÀSITS I MÚRIDS
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS
3
1
Situació: MAQUINÀRIA

A
2

4

3

4
3

3
3
3
2
3
2
3

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
Descripció
I0000013 Ordre i neteja
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
I0000019 Realitzar un estudi d’enderroc amb Pla d'Emergència
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un
procediment de treball específic
I0000033 Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de
l'obra
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
I0000045 Formació
I0000055 Elecció dels equips de manteniment
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes
I0000061 Rotació dels llocs de treball
I0000062
I0000063
I0000064
I0000074
I0000076
I0000079
I0000085
I0000100
I0000101
I0000102
I0000108
I0000110
I0000154
I0000155
I0000156

Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
Reg de les zones de treball
Reconeixement dels materials a enderrocar
Realitzar els treballs a l’aire lliure, sempre a sotavent
Ventilació de les zones de treball
Reconeixement previ de l'edifici
Actuacions prèvies de desparasitació i desratització
Procediment previ de treball
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades

1

2

Riscos
2 /6
2 /6
2 /6
2
3
3 /5
3
4
4
4
4
4
4
4
9 /10
9
9
10 /13
13
13
14
14 /17
/26 /27
14
14
14
17
17
17
17
24
24
24
26
27
2 /6
14
17

27

I0000157 Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil
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E02
MOVIMENTS DE TERRES
E02.E01 REBAIX DEL TERRENY
EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY DE FINS A 3 METRES DE FONDÀRIA, AMB
MITJANS MECÀNICS
Avaluació de riscos
Id
Risc
P
G
A
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
1
3
3
Situació ITINERARIS A OBRA
ACCÉS FONS EXCAVACIÓ
PERÍMETRE EXCAVACIÓ
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
1
2
2
Situació ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
SUPERFÍCIE DE PAS, IRREGULAR
MANCA D’IL·LUMINACIÓ
3
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O 2
2
3
ENSORRAMENT
Situació A L'INTERIOR D'EXCAVACIÓ
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
2
1
2
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D’IL·LUMINACIÓ
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
1
2
2
Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
1
3
3
Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
13 SOBREESFORÇOS
2
2
3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
1
2
2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
2
1
2
Situació: TERRES POLSOSSES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
1
2
2
Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS
2
1
2
Situació: MAQUINÀRIA PER A REBAIXOS
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
2
1
2
Situació: CABINES MÀQUINES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi
Descripció

Riscos

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 1
proteccions
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal
1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC
1
I0000013 Ordre i neteja
2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball
2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge
2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
2
I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres
3
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips
3
I0000045 Formació
10 /12
/13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària
12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària
12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics
12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment
13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes
14
I0000061 Rotació dels llocs de treball
14 /17
/26 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
14
I0000074 Reg de les zones de treball
17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
17
I0000103 Planificació de les àrees de treball
25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles
25
I0000108 Eliminar el soroll en origen
26
I0000110 Eliminar vibracions en origen
27
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
2 /6 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
14
I0000157 Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil
26

E02.E02 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 2,5 METRES DE FONDARIA,
TERRES PROP DE LA EXCAVACIÓ
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació ITINERARIS A OBRA
ACCÉS A RASES I POUS
TREBALLS EN VORES D'EXCAVACIÓ
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació ITINERARIS A OBRA

APLEGANT LES

P
2

G
3

A
4

2

2

3
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ÀREA DE TREBALL
SUPERFÍCIES DE PAS IRREGULARS
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
3
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O
ENSORRAMENT
Situació ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIÓ
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
13 SOBREESFORÇOS
Situació MANIPULACIÓ MANUAL
CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació TERRES POLSOSSES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació MÀQUINES EXCAVACIÓ
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació MARTELL PNEUMÀTIC EXCAVACIÓ
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

2

3

4

2

1

2

1

2

2

1

3

3

1

2

2

1

2

2

2

1

2

1

3

3

1

2

2

2

1

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
Descripció
Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 1
proteccions
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal
1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC
1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
1
I0000012 Assegurar les escales de mà
1
I0000013 Ordre i neteja
2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball
2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge
2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
2
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres
3
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips
3
I0000045 Formació
10 /12
/13

28

I0000051
I0000053
I0000054
I0000055
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061

Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Elecció dels equips de manteniment
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball

I0000062
I0000074
I0000079
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110
I0000154
I0000155
I0000157

Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Reg de les zones de treball
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil

E02.E04 REBLERTS I TERRAPLENS
REBLERT, TERRAPLENAT I COMPACTACIÓ DE TERRES, AMB MITJANTS MECÀNICS
Avaluació de riscos
Id
Risc
P
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
1
Situació ITINERARIS A OBRA
ACCÉS A FONS PER A REBLIMENTS
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
1
Situació ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
SUPERFÍCIE IRREGULAR
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
3
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O 1
ENSORRAMENT
Situació A L'INTERIOR DE L'EXCAVACIÓ A REBLIR
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
2
Situació MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
1
Situació RECORREGUT SOBRE TERRENYS IRREGULARS
13 SOBREESFORÇOS
2
Situació MANIPULACIÓ MANUAL COMPLEMENTS MÀQUINES
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
1

12
12
12
13
13
13
14
14 /17
/26 /27
14
17
17
25
25
25
25
25
26
27
2 /6 /25
14
26

G
2

A
2

1

1

2

2

1

2

2

2

2

3

2

2

29
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Situació TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació TERRES POLSOSSES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació MÀQUINES D'EXCAVACIÓ
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació MARTELL PNEUMÀTIC
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

1

3

3

2

1

2

1

3

3

2

1

2

2

1

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
Descripció
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les
proteccions
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC
I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions
d'entrar en servei
I0000012 Assegurar les escales de mà
I0000013 Ordre i neteja
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips
I0000045 Formació
I0000051
I0000053
I0000054
I0000055
I0000058
I0000060
I0000061

Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Elecció dels equips de manteniment
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball

I0000062
I0000067
I0000074
I0000079
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106

Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Reg de les zones de treball
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades

Riscos
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
10 /12
/13
12
12
12
13
13
14
14 /17
/26 /27
14
16
17
17
25
25
25
25

I0000107
I0000108
I0000110
I0000154
I0000157

Limitació de la velocitat dels vehicles
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil

25
26
27
1 /2 /25
14 /26

E02.E05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES O RUNES PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ I
TRANSPORT A ABOCADOR
Avaluació de riscos
P
G
A
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
1
3
3
Situació ITINERARIS A OBRA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
1
2
2
Situació ITINERARIS A OBRA
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
1
2
2
Situació ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
2
2
3
Situació MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LA MAQUINÀRIA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
1
3
3
Situació RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
1
2
2
Situació TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
2
1
2
Situació TERRES POLSOSSES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
1
3
3
Situació ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS
2
1
2
Situació MAQUINÀRIA DE CÀRREGA I TRANSPORT
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
2
1
2
Situació MARTELL PNEUMÀTIC
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi
Descripció
Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 1
proteccions
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal
1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC
1
I0000013 Ordre i neteja
2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball
2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge
2 /6
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I0000017
I0000045
I0000051
I0000053
I0000054
I0000060
I0000061

Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Formació
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball

I0000062
I0000074
I0000079
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110
I0000154
I0000155
I0000157

Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Reg de les zones de treball
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil

2
10 /12
12
12
12
14
14 /17
/27
14
17
17
25
25
25
25
25
26
27
2 /6 /25
14
26

E03
FONAMENTS
E03.E05 CAPES DE NETEJA I NIVELLAMENT
REALITZACIÓ DE BASES DE FORMIGÓ PER A ANIVELLAMENT DEL TERRENY O COM A
CAPA DE NETEJA DE BASES PER A FONAMENTS
Avaluació de riscos
Id
Risc
P
G
A
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
2
1
2
Situació: CAIGUDES EN POUS O RASES
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
2
1
2
Situació: ITINERARIS D'OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS
2
2
3
TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ DE FORMIGÓ
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
2
1
2
Situació: ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
ITINERARIS D'OBRA
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
2
2
3
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
1
2
2

30

Situació: TREBALLS EN EXTERIORS
18 CONTACTES
AMB
SUBSTANCIES
NOCIVES
(CÀUSTIQUES,
CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES)
Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: ITINERARIS D'OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS
CIRCULACIÓ PROPERA A RASES I POUS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

2

1

2

1

2

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
Descripció
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les
proteccions
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
I0000012 Assegurar les escales de mà
I0000013 Ordre i neteja
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un
procediment de treball específic
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de
l'obra
I0000045 Formació
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes
I0000061 Rotació dels llocs de treball
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives
I0000103 Planificació de les àrees de treball
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball

Riscos
1
1
1
1
1
2 /6
2 /6
2 /6
4
4
4
4
4
4
4
10 /18
10
14
14
14
14
18
25
25
25
25
25
2 /6
14

31
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E04
ESTRUCTURES
E04.E01 ESTRUCTURES AMB PARETS DE CÀRREGA
ESTRUCTURES REALITZADES AMB PARETS DE CÀRREGA COMPOSADES PER PEÇES
(CERÀMIQUES, DE FORMIGÓ, ETC.), INCLOENT-HI ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS
PREFABRICATS), MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ D'ARMADURA, SOSTRE D'ELEMENTS
PREFABRICATS I ABOCAMENT DE FORMIGÓ AMB CUBILOT O BOMBA
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
3
CAIGUDA
D'OBJECTES
PER
DESPLOM,
ESFONDRAMENT
O
ENSORRAMENT
Situació: ERRADES D'ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS
TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES
SERRA DE FORADAR FUSTES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: SERRA DE FORADAR FUSTES
MANIPULACIÓ MATERIALS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: AMB FORMIGONERES
ELEMENTS INDUSTRIALITZATS RESISTENTS
13 SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES,
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES)
Situació: AGLOMERANTS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
2

G
3

A
4

2

1

2

1

3

3

2

3

4

3

1

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

1

2

2

1

3

3

2

1

2

2

3

4

MESURES PREVENTIVES
Riscos
Codi
Descripció
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal
1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC
1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada
1
I0000012 Assegurar les escales de mà
1
I0000013 Ordre i neteja
2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball
2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge
2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical
3 /4
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar
3
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball
4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses
4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 4
procediment de treball específic
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 4
l'obra
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra
9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra
10
I0000045 Formació
10 /13
/18
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
11
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )
11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment
13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques
13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes
14
I0000061 Rotació dels llocs de treball
14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques
16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina
16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
16
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I0000071
I0000072
I0000073
I0000086
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000154

Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Substituir els materials amb substàncies nocives
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball

16
16
16
18
25
25
25
25
25
1 /2 /6
/9 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
14
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg
4 /11
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 16
reglamentaris

E04.E03 ESTRUCTURES D'ACER
ESTRUCTURES D'ELEMENTS D'ACER ENSAMBLATS MITJANÇANT CARGOLS O SOLDADURA
Avaluació de riscos
Id
Risc
P G A
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
2 3 4
Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
1 1 1
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL AMB MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 2 3 4
TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
1 1 1
Situació: ITINERARIS A OBRA, ÀREA DE TREBALL
ELEMENTS PUNTXANTS
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
2 1 2
Situació: EINES
AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
2 2 3
Situació: TROSSEJAT D'ESCÒRIA
TREBALLS AMB RADIAL
TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
2 3 4
Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS
13 SOBREESFORÇOS
2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
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15

CONTACTES TÈRMICS
Situació: TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ
SOLDADURA ELÈCTRICA
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: GASOS DE SOLDADURES
19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES
Situació: SOLDADURA ELÈCTRICA
20 EXPLOSIONS
Situació: BOMBONES OXIACETILÈ
MATERIAS INFLAMABLES
21 INCENDIS
Situació: SOLDADURES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: ITINERARIS A OBRA EN TERRENYS IRREGULARS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

1

2

2

1

3

3

1

2

2

3

2

4

1

3

3

1

3

3

2

3

4

MESURES PREVENTIVES
Codi
Descripció
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni
accés
I0000012 Assegurar les escales de mà
I0000013 Ordre i neteja
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un
procediment de treball específic
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de
l'obra
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller

Riscos
1
1 /11
1
1
1
1
1
2 /6
2 /6
2 /6
2
4
4
4
4
4
4
4
4
9 /10
9
9
9

33
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I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra
I0000045 Formació
I0000046
I0000047
I0000050
I0000055
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000065
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000078
I0000079
I0000080
I0000082
I0000085
I0000091
I0000093
I0000094
I0000095
I0000096
I0000097
I0000099
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000152
I0000154

9
10
10 /13
/21
Evitar processos d'ajust en obra
10
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
11
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
11
Elecció dels equips de manteniment
13
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
13
Suspensió de les feines en condicions extremes
14
Rotació dels llocs de treball
14 /17
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
14
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
14
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
14
Evitar procés de soldadura a l'obra
15
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
16
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
16
Formació i habilitació específica per a cada eina
16
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
16
Revisió de la posta a terra
16
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
16
Disposar de quadres elèctrics secundaris
16
Evitar processos de divissió de material en sec
17
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
17
Elecció dels materials al disseny del projecte
17
Aïllament del procés
17
Ventilació de les zones de treball
17
No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, 20
dissolvents, etc)
Evitar unions de mangueres amb filferros
20
Revisió periòdica dels equips de treball
19 /20
Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure
20
No fumar
20
Substituir l'inflamable per no infamable
21
Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb 19 /20
serra radial
/21
Planificació de les àrees de treball
25
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
25
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
25
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
25
Limitació de la velocitat dels vehicles
25
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 13
manipular càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
2 /6 /9
/25

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc
contacte elèctric
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls
reglamentaris
I0000163 Realitzar treballs de soldadura en alçada des de gàbia o plataforma protegida

E04.E07 ESTRUCTURES DE FUSTA
ESTRUCTURES AMB PECES DE FUSTA O FUSTA LAMINADA, RECOLZADES O
CARGOLS I PECES D'ACER GALVANITZAT
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL AMB MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS
TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA, ÀREA DE TREBALL
ELEMENTS PUNTXANTS
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES
AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: TALL O PERFORACIÓ DE FUSTES
TROSSEJAT DE FUSTA
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS
13 SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TÈRMICS
Situació: TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ
SOLDADURA ELÈCTRICA
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: PARTÍCULES DE FUSTA (SERRADURES O ENCENALLS)
VAPORS DE COLES I ADHESIUS

14
16
4 /11
16
1

FIXADES AMB

P
2

G
3

A
4

1

1

1

2

3

4

1

1

1

2

1

2

2

2

3

2

3

4

2

2

3

1

2

2

1

2

2

1

3

3

2

2

3
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EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES
Situació: SOLDADURA ELÈCTRICA
20 EXPLOSIONS
Situació: BOMBONES OXIACETILÈ
MATERIAS INFLAMABLES
21 INCENDIS
Situació: COMBUSTIÓ DE FUSTA, ENCENALLS, SERRADURES O
ADHESIUS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: ITINERARIS A OBRA EN TERRENYS IRREGULARS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

3

2

4

1

3

3

1

3

3

2

3

4

MESURES PREVENTIVES
Codi
Descripció
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni
accés
I0000012 Assegurar les escales de mà
I0000013 Ordre i neteja
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un
procediment de treball específic
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de
l'obra
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra
I0000045 Formació
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials

Riscos
1
1 /11
1
1
1
1
1
2 /6
2 /6
2 /6
2
4
4
4
4
4
4
4
4
9 /10
9
9
9
9
10
10 /13
/21
10
11

34

I0000050
I0000055
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000065
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000078
I0000079
I0000080
I0000082
I0000085
I0000091
I0000093
I0000094
I0000095
I0000096
I0000097
I0000099
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000151
I0000152
I0000154
I0000155
I0000158
I0000159
I0000161

No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
Elecció dels equips de manteniment
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
Evitar procés de soldadura a l'obra
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Evitar processos de divissió de material en sec
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Elecció dels materials al disseny del projecte
Aïllament del procés
Ventilació de les zones de treball
No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures,
dissolvents, etc)
Evitar unions de mangueres amb filferros
Revisió periòdica dels equips de treball
Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure
No fumar
Substituir l'inflamable per no infamable
Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb
serra radial
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o
hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc
contacte elèctric
Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls

11
13
13
13
14
14 /17
14
14
14
15
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
20
20
19 /20
20
20
21
19 /20
/21
25
25
25
25
25
1
13
2 /6 /9
14
16
4 /11
16
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reglamentaris

E05
COBERTES INCLINADES
E05.E01 COBERTES INCLINADES DE TEULES
COL.LOCACIÓ DE TEULES SOBRE COBERTA INCLINADA PRESSES AMB MORTER SOBRE
FALDÓ
Avaluació de riscos
Id
Risc
P
G
A
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
2
3
4
Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
2
2
3
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREES DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
SUPERFÍCIE INCLINADA I IRREGULAR
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS
2
3
4
TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS
AUXILIARS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
3
2
4
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREES DE TREBALL
SUPERFÍCIES INCLINADES I IRREGULARS
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
2
1
2
Situació: MATERIALS I EINES
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
2
2
3
Situació: EN APLECS DE MATERIALS
13 SOBREESFORÇOS
2
2
3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
2
2
3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
1
3
3
Situació: CONTACTES ELÈCTRICS
18 CONTACTES
AMB
SUBSTANCIES
NOCIVES
(CÀUSTIQUES,
2
1
2
CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES)
Situació: AGLOMERANTS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi
Descripció
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte
posterior

Riscos
1
1
1

I0000008
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000020
I0000025
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000033
I0000039
I0000040
I0000042
I0000045
I0000047
I0000050
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000086
I0000154
I0000155
I0000161

Personal qualificat per a treballs en alçada
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Planificació d'àrees i llocs de treball
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de
l'obra
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Formació
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Substituir els materials amb substàncies nocives
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls
reglamentaris

1
1
2 /6
2 /6
2 /6
2
4
4
4
4
4
4
4
9 /11
9
9
13 /18
11
11
13
13
13
13
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
18
2
14
16

E05.E04 INSTAL.LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I ACABAMENTS DE COBERTES
INSTAL.LACIÓ DE PEÇES ESPECIALS, CLARABOIES, LLUERNARIS I REMATS PER A LA
CONFECCIÓ DE COBERTES INCLINADES (SENSE CONFIRMAR)
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Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS EN OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS EN OBRA
ÀREES DE TREBALL
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE
TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ I MANUTENCIÓ DE PECES
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES I MATERIALS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: TALLS I AJUSTAMENT DE PECES
13 SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TÈRMICS
Situació: SOLDADURES
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MATERIALS

P
2

G
3

A
4

2

2

3

2

3

4

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

1

1

1

1

3

3

MESURES PREVENTIVES
Codi
Descripció
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte
posterior
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de
la instal.lació
I0000012 Assegurar les escales de mà
I0000013 Ordre i neteja
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de

Riscos
1
1
1
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I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000044
I0000045
I0000046
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000065
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000151
I0000154
I0000161

l'obra
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
Evitar procés de soldadura a l'obra
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o
hidràuliques
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls
reglamentaris

10
9
9
9
10
10 /13
10
13
13
13
13
14
14
14
14
14
15
16
16
16
16
16
16
16
1
14
16

1
1
1
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4

E06
TANCAMENTS I DIVISÒRIES
E06.E01 TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA )
PARET EN TANCAMENT EXTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE
MÀXIMES DE 60x40x20 CM COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
TANCAMENTS EN PERÍMETROS I VORES DE FORATS
TANCAMENTS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ÀREA DE TREBALL
CERRAMIENTO A > 1,20M

DIMENSIONS

P
2

G
3

A
4

1

2

2
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ITINERARIS A OBRA
MANCA D'IL·LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS
TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: TALLS EN SEC
MANIPULACIÓ MATERIALS
RETIRADA DE RUNA
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: PER MATERIALS
PER FORMIGONERA
13 SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: TALLS DE MATERIALS EN SEC
RETIRADA DE RUNA
18 CONTACTES
AMB
SUBSTANCIES
NOCIVES
(CÀUSTIQUES,
CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES)
Situació: AGLOMERANTS I ADDITIUS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
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1

3

3

2

2

3

2

2

3

2

1

2

1

3

3

2

2

3

1

2

2

1

2

2

2

1

2

1

2

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
Descripció
Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 1
proteccions
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal
1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC
1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada
1
I0000013 Ordre i neteja
2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball
2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge
2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball
4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
4

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 4
procediment de treball específic
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic
9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra
10
I0000045 Formació
10 /11
/13 /18
I0000055 Elecció dels equips de manteniment
13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques
13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes
14
I0000061 Rotació dels llocs de treball
14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques
16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina
16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
16
I0000071 Revisió de la posta a terra
16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques
16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris
16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec
17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
17
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades
10 /17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives
18
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 13
hidràuliques
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 13
manipular càrregues
I0000153 Utilitzar pinça manual ergonómica per manipular blocs o maons
13
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
2 /6
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
14
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment
4
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 16
reglamentaris

E06.E04 DIVISÒRIES ( OBRA )
PARET DIVISÒRIA INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS
MÀXIMES DE 60x40x20 CM COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA
Avaluació de riscos
Id
Risc
P
G
A
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
1
3
3
Situació: ITINERARIS A OBRA
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TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS
TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREADE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: MANIPULACIÓ I AJUST DE MATERIALS
RETIRADA DE RUNA
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: PELS MATERIALS
PER LA FORMIGONERA
13 SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: TALL I AJUSTOS EN SEC
RETIRADA DE RUNA
18 CONTACTES
AMB
SUBSTANCIES
NOCIVES
(CÀUSTIQUES,
CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES)
Situació: CONTACTES AMB AGLOMERANTS I ADHESIUS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

1

2

2

1

3

3

2

2

3

2

2

3

2

1

2

1

3

3

2

2

3

1

2

2

1

2

2

2

1

2

1

2

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
Descripció
Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 1
proteccions
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal
1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC
1
I0000013 Ordre i neteja
2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball
2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge
2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball
4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
4
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I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000044
I0000045
I0000046
I0000047
I0000055
I0000056
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000074
I0000078
I0000079
I0000084
I0000086
I0000151
I0000152
I0000153
I0000154
I0000161

Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
4
No balancejar les càrregues suspeses
4
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
4
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 4
procediment de treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
9 /10
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
9 /11
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
9
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
10
Formació
10 /13
/18
Evitar processos d'ajust en obra
10
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
11
Elecció dels equips de manteniment
13
Paletització i eines ergonòmiques
13
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
Suspensió de les feines en condicions extremes
14
Rotació dels llocs de treball
14 /17
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
14
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
14
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
16
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
16
Formació i habilitació específica per a cada eina
16
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
16
Revisió de la posta a terra
16
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
16
Disposar de quadres elèctrics secundaris
16
Reg de les zones de treball
17
Evitar processos de divissió de material en sec
17
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
17
Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades
10
Substituir els materials amb substàncies nocives
18
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 13
hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 13
manipular càrregues
Utilitzar pinça manual ergonómica per manipular blocs o maons
13
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
2 /6 /9
/14
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 16
reglamentaris

E06.E05 DIVISÒRIES ( PREFABRICATS, PLADUR, ALUMINI, FUSTA, ETC. )
PARET DIVISÒRIA INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX A BASE DE PLAFONS PREFABRICATS
ANCORATS ENTRE SI O A ELEMENTS FIXOS I ESTRUCTURALS
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Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS
TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: TALL, MANIPULACIÓ MATERIALS
RETIRADA DE RUNA
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: EN MANS I PEUS AL MANIPULAR MATERIALS
13 SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS DE TALL DE MATERIALS
RETIRADA DE RUNA
18 CONTACTES
AMB
SUBSTANCIES
NOCIVES
(CÀUSTIQUES,
CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES)
Situació: AGLOMERANTS I COLES
PIGMENTSI MÀSTICS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
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P
1

G
3

A
3

1
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2

1

3

3

2

2
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3

2

4

2

1

2

1

2

2

2

2

3

1

2

2

2

1

2

1

2
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MESURES PREVENTIVES
Codi
Descripció
Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 1
proteccions
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal
1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC
1
I0000013 Ordre i neteja
2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball
2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge
2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball
4

I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000044
I0000045
I0000046
I0000047
I0000055
I0000056
I0000058
I0000061
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000078
I0000079
I0000084
I0000086
I0000151
I0000152
I0000154
I0000161

Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
4
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
4
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
4
No balancejar les càrregues suspeses
4
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
4
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 4
procediment de treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
9 /10
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
9
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
9
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
10
Formació
10 /13
/18
Evitar processos d'ajust en obra
10
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
11
Elecció dels equips de manteniment
13
Paletització i eines ergonòmiques
13
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
Rotació dels llocs de treball
17
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
16
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
16
Formació i habilitació específica per a cada eina
16
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
16
Revisió de la posta a terra
16
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
16
Disposar de quadres elèctrics secundaris
16
Evitar processos de divissió de material en sec
17
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
17
Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades
10
Substituir els materials amb substàncies nocives
18
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 13
hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 13
manipular càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
2 /6 /9
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 16
reglamentaris

E07
IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES
E07.E01 COBERTES PLANES
FORMACIÓ DE COBERTA PLANA SOBRE FORJAT O PARAMENT HORITZONTAL INCLOENT
FORMACIÓ DE PENDENTS DE DESGUÀS, COL.LOCACIÓ I PROTECCIÓ DE MEMBRANA
IMPERMEABILITZANT
Avaluació de riscos
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Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL·LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS
TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES
13 SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TÈRMICS
Situació: SOLDADURA DE MEMBRANA PER FUSIÓ
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: DISSOLVENTS I COLES
18 CONTACTES
AMB
SUBSTANCIES
NOCIVES
(CÀUSTIQUES,
CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES)
Situació: DISSOLVENTS I COLES
21 INCENDIS
Situació: DISSOLVENTS I COLES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
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1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
Descripció
Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 1
proteccions
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC
1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada
1
I0000013 Ordre i neteja
2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball
2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge
2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
2
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I0000025
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000045
I0000055
I0000056
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000065
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000079
I0000080
I0000081
I0000082
I0000086
I0000097
I0000152
I0000154
I0000155
I0000161

Planificació d'àrees i llocs de treball
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un
procediment de treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
Formació
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Evitar procés de soldadura a l'obra
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Elecció dels materials al disseny del projecte
Canvi o modificació del procés de treball
Aïllament del procés
Substituir els materials amb substàncies nocives
Substituir l'inflamable per no infamable
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls
reglamentaris

4
4
4
4
4
4
9
9
9
9
13 /21
13
13
13
14
14 /17
14
14
15
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
18
21
4 /13
2 /6 /9
14
16

E08
REVESTIMENTS
E08.E01 AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS )
REVESTIMENTS AMORFS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS CONSTITUITS
PER ARREBOSSATS, ENGUIXATS I ESTUCATS
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Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
EN PERÍMETRE I VORES DE FORATS
BASTIDES
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
SUPERFÍCIES IRREGULARS
MATERIALS MAL APLEGATS
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS
TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREES DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: CONFECCIÓ, MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: AMB FORMIGONERES
MANTENIMENT DE MATERIALS
13 SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS EXTERIORS
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: AMBIENTS POLSOSSOS
18 CONTACTES
AMB
SUBSTANCIES
NOCIVES
(CÀUSTIQUES,
CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES)
Situació: AGLOMERANTS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
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P
2

G
3

A
4

1

1

1

1

3

3

1

1

1

2

1

2

2

2

3

2

2

3

2

2

3

1

2

2

1

3

3

2

1

2

2

1

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
Descripció
Riscos
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal
1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC
1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 1
posterior
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada
1

I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000020
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000033
I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000042
I0000045
I0000047
I0000050
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000074
I0000080
I0000081
I0000082
I0000085
I0000086

Assegurar les escales de mà
1
Ordre i neteja
2 /6 /17
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
2 /6
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
2 /6
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
2
No realitzar treballs a la mateixa vertical
4
Planificació d'àrees i llocs de treball
4
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
4
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
4
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
4
No balancejar les càrregues suspeses
4
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
4
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 4
l'obra
Substituir lo manual per lo mecànic
10
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
9 /11
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
9
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
9
Evitar processos de manipulació de materials a obra
9
Formació
10 /13
/18
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
11
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
11
Elecció dels equips de manteniment
13
Paletització i eines ergonòmiques
13
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
13
Suspensió de les feines en condicions extremes
14
Rotació dels llocs de treball
14 /17
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
14
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
14
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
14
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
16
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
16
Formació i habilitació específica per a cada eina
16
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
16
Revisió de la posta a terra
16
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
16
Disposar de quadres elèctrics secundaris
16
Reg de les zones de treball
17
Elecció dels materials al disseny del projecte
17
Canvi o modificació del procés de treball
17
Aïllament del procés
17
Ventilació de les zones de treball
17
Substituir els materials amb substàncies nocives
18
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I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o
hidràuliques
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls
reglamentaris

E08.E02

1 /13
13
2 /6
14
16

ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT,
ESCOPIDORS, ETC. )
REVESTIMENTS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS CONSTITUITS PER
ENRAJOLATS I APLACATS DE PEÇES (PEDRES, CERÀMIQUES, MORTERS, ETC.)
Avaluació de riscos
Id
Risc
P
G
A
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
2
3
4
Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
1
1
1
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREES DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
SUPERFÍCIES IRREGULARS
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS
1
3
3
TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
1
1
1
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREES DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
2
1
2
Situació: SERRA DE FORADAR D'AIGUA
EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
2
2
3
Situació: RADIAL
SERRA DE FORADAR D'AIGUA
MANIPULACIÓ DE MATERIALS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
2
2
3
Situació: FORMIGONERA
AMB ELEMENTS PESATS D'APLACAT
13 SOBREESFORÇOS
2
2
3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
1
2
2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
1
3
3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
2
1
2
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Situació: AMBIENTS POLSOSSOS
TALLS EN SEC
18 CONTACTES
AMB
SUBSTANCIES
NOCIVES
(CÀUSTIQUES,
CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES)
Situació: AGLOMERANTS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
Descripció
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte
posterior
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada
I0000012 Assegurar les escales de mà
I0000013 Ordre i neteja
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un
procediment de treball específic
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de
l'obra
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra
I0000045 Formació
I0000046
I0000047
I0000050
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059

Evitar processos d'ajust en obra
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables

1

2

Riscos
1
1
1
1
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
2 /16
4
4
4
4
4
4
4
4
4
9 /10
9 /11
9
9
10
10 /13
/18
10
11
11
13
13
13
13
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I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000072
I0000073
I0000078
I0000079
I0000082
I0000084
I0000085
I0000086
I0000151
I0000152
I0000154
I0000155
I0000161
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Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Evitar processos de divissió de material en sec
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Aïllament del procés
Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades
Ventilació de les zones de treball
Substituir els materials amb substàncies nocives
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o
hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls
reglamentaris

14
14 /17
14
14
14
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
18
1
4 /13
2 /6
14
16

E08.E03 CEL RASOS
REVESTIMENT D'ELEMENTS HORITZONTALS CONSTITUITS PER PLAQUES, LAMES,
CONFIGURANT-HI CEL RASOS
Avaluació de riscos
Id
Risc
P
G
A
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
2
3
4
Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
1
1
1
Situació: ITINERARIS A OBRA
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
ÀREES DE TREBALL
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS
1
3
3
TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS
AUXILIARS
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
2
1
2
Situació: MANIPULACIÓ EINES I MATERIALS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
2
2
3
Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS

FIXACIÓ D'ELEMENTS PENJATS
13 SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

2

2

3

1

2

2

1

3

3

MESURES PREVENTIVES
Codi
Descripció
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte
posterior
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada
I0000012 Assegurar les escales de mà
I0000013 Ordre i neteja
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de
l'obra
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra
I0000045 Formació
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra
I0000055 Elecció dels equips de manteniment
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes
I0000061 Rotació dels llocs de treball
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina

Riscos
1
1
1
1
1
1
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
9
9
9
10
10 /13
10
13
13
13
13
14
14
14
14
16
16
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I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000151
I0000152
I0000154
I0000155
I0000161

Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o
hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls
reglamentaris

16
16
16
16
1
4 /13
2 /9
14
16

E08.E04 PINTATS I ENVERNISATS
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS, ELEMENTS DE TANCAMENT, PROTECCIÓ,
CALEFACCIÓ, TUBS I ENVERNISSATS
Avaluació de riscos
Id
Risc
P
G
A
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
2
3
4
Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
1
1
1
Situació: ITINERARIS A OBRA
MANCA ILUMINACIÓ
ÀREA DE TREBALL
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS
1
3
3
TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS
AUXILIARS
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
2
1
2
Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
3
1
3
Situació: MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS
13 SOBREESFORÇOS
2
2
3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
1
2
2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
1
3
3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
3
2
4
Situació: PREPARACIÓ SUPORT EN AMBIENT POLSÓS
DISSOLVENTS
18 CONTACTES
AMB
SUBSTANCIES
NOCIVES
(CÀUSTIQUES,
2
2
3
CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES)
Situació: DISSOLVENTS
COMPONENTES QUÍMICS DELS MATERIALS
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P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi
Descripció
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte
posterior
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada
I0000012 Assegurar les escales de mà
I0000013 Ordre i neteja
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de
l'obra
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
I0000045 Formació
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000079
I0000082
I0000085

Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Aïllament del procés
Ventilació de les zones de treball

Riscos
1
1
1
1
1
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
9 /10
9
9
10 /13
/18
13
13
13
13
14
14 /17
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
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I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o
hidràuliques
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls
reglamentaris

E09
E09.E02
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17 /18
1
4 /13
2 /9 /14
16

PAVIMENTS
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, MORTER
CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.)
PAVIMENTS DE RAJOLES CERÀMIQUES, DE PEDRA NATURAL I DE TERRATZO, POLITS I
ABRILLANTATS EN OBRA
Avaluació de riscos
Id
Risc
P
G
A
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
1
3
3
Situació: ITINERARIS A OBRA
PERÍMETRE I VORES DE FORATS
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
2
2
3
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS
1
3
3
TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
1
2
2
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
1
2
2
Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
2
1
2
Situació: TALLS EN SEC
MANIPULACIÓ MATERIALS
RETIRADA RUNES
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
1
3
3
Situació: PELS MATERIALS
PER LA FORMIGONERA DE MORTER
13 SOBREESFORÇOS
2
2
3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
1
2
2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
1
2
2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
2
1
2

Situació: TALL EN SEC - POLS
RETIRADA DE RUNA
18 CONTACTES
AMB
SUBSTANCIES
NOCIVES
(CÀUSTIQUES,
CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES)
Situació: AGLOMERANTS, SEGELLANTS
ABRILLANTADORS, NETEJA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

1

2

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
Descripció
Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 1
proteccions
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC
1
I0000013 Ordre i neteja
2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball
2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge
2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball
4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses
4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 4
procediment de treball específic
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic
9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra
10
I0000045 Formació
10 /11
/13 /18
I0000055 Elecció dels equips de manteniment
13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques
13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes
14
I0000061 Rotació dels llocs de treball
14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
14
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques
16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina
16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
16
I0000071 Revisió de la posta a terra
16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques
16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris
16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec
17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
17
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades
10 /13
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I0000086
I0000152
I0000154
I0000155
I0000161

/17
Substituir els materials amb substàncies nocives
18
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 4
manipular càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
2 /6 /9
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
14
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 16
reglamentaris

E09.E04 PAVIMENTS DE FUSTA
COL.LOCACIÓ DE PAVIMENTS DE FUSTA O PARQUET FORMAT PER LLISTONS CLAVATS
SOBRE LLATA D'EMPOSTISSAR, TIRES FLOTANTS O LLOSETES ADHERIDES
Avaluació de riscos
Id
Risc
P
G
A
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
1
3
3
Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN PERÍMETRE O VORES DE FORATS
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
2
2
3
Situació: ITINERARIS A OBRA
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 1
3
3
TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
1
2
2
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
1
2
2
Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
2
1
2
Situació: AL TALLAR, MANIPULAR MATERIALS
RETIRADA DE RUNA
13 SOBREESFORÇOS
2
2
3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
1
2
2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
2
2
3
Situació: TALL PLANEJAT
RETIRAR RUNES
18 CONTACTES
AMB
SUBSTANCIES
NOCIVES
(CÀUSTIQUES, 2
2
3
CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES)
Situació:
21 INCENDIS
1
2
2
Situació: MATERIALS COMBUSTIBLES I INFLAMABLES
COLES, DISSOLVENTS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi
Descripció
Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 1

46

I0000003
I0000004
I0000005
I0000006
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000044
I0000045
I0000055
I0000056
I0000058
I0000061
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000084
I0000086
I0000097
I0000152
I0000154
I0000161

E09.E05

proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
1
Revisió i manteniment periòdic de SPC
1
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
1
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
1
Ordre i neteja
2 /6 /17
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
2 /6
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
2 /6
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
2
Planificació d'àrees i llocs de treball
4
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
4
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
4
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
4
No balancejar les càrregues suspeses
4
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
4
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 4
procediment de treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
9
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
9
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
9
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
9
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
10
Formació
10 /13
/18 /21
Elecció dels equips de manteniment
13
Paletització i eines ergonòmiques
13
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 13
realitza
Rotació dels llocs de treball
17
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
16
Formació i habilitació específica per a cada eina
16
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
16
Revisió de la posta a terra
16
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
16
Disposar de quadres elèctrics secundaris
16
Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades
13
Substituir els materials amb substàncies nocives
18
Substituir l'inflamable per no infamable
21
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 4 /13
manipular càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
2 /6 /9
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 16
reglamentaris

PINTATS I ENVERNISATS
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PLANEJAT, FREGAT AMB PAPER DE VIDRE, PREPARACIÓ DEL SUPORT, NETEJA I
ENVERNISSAT I/O PINTAT DE PAVIMENTS
Avaluació de riscos
Id
Risc
P
G
A
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
1
3
3
Situació: ITINERARIS A OBRA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
1
2
2
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL AL COSTAT DE LES ESCALES
EXECUCIÓ D´ESCALES
13 SOBREESFORÇOS
2
1
2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
1
2
2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
2
2
3
Situació: POLS, PINTURES, ENVERNISSATS, DISSOLVENTS
18 CONTACTES
AMB
SUBSTANCIES
NOCIVES
(CÀUSTIQUES,
2
2
3
CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES)
Situació: PINTURES, ENVERNISSATS, DISSOLVENTS
21 INCENDIS
1
2
2
Situació: MATERIALS COMBUSTIBLES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi
Descripció
Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 1
proteccions
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal
1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC
1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
1
I0000013 Ordre i neteja
2 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball
2
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge
2
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
2
I0000045 Formació
13 /18
/21
I0000055 Elecció dels equips de manteniment
13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques
13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000061 Rotació dels llocs de treball
17
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques
16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina
16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
16
I0000071 Revisió de la posta a terra
16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques
16
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I0000073
I0000086
I0000097
I0000154
I0000161

Disposar de quadres elèctrics secundaris
Substituir els materials amb substàncies nocives
Substituir l'inflamable per no infamable
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls
reglamentaris

16
18
21
2
16

E10
TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES
E10.E0 TANCAMENTS PRACTICABLES EXTERIORS I BARANES DE FUSTA
1
COL.LOCACIÓ DE FINESTRES I BALCONERES DE FUSTA A L'EXTERIOR, O COL.LOCACIÓ DE
BARANES DE FUSTA EXTERIORS O INTERIORS
Avaluació de riscos
Id
Risc
P
G
A
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
1
3
3
Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS APROP VORES DE FORATS
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
1
2
2
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS
1
3
3
TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
1
1
1
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
2
2
3
Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
2
1
2
Situació: AL MANIPULAR I AJUSTAR ELS MATERIALS
13 SOBREESFORÇOS
1
2
2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
1
3
3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
2
1
2
Situació: POLS, RUNES
DISSOLVENTS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi
Descripció
Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 1
proteccions
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I0000004
I0000005
I0000006
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000025
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000044
I0000045
I0000055
I0000056
I0000058
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000078
I0000079
I0000152
I0000154
I0000161

Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Planificació d'àrees i llocs de treball
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un
procediment de treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Evitar processos de divissió de material en sec
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls
reglamentaris

E10.E02
TANCAMENTS PRACTICABLES INTERIORS DE FUSTA
COL.LOCACIÓ DE FINESTRES I BALCONERES DE FUSTA A L'INTERIOR
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA

1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
2
4
4
4
4
4
4
9
9
9
10
10 /13
13
13
13
16
16
16
16
16
16
17
17
4 /13
2 /6
16

P
1

G
3

A
3

1

2

2
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ÀREES DE TREBALL
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE
TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: MANIPULACIÓ I TALL DE MATERIALS
13 SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: TALL, POLS
RETIRADA DE RUNA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MATERIALS

1

3

3

1

1

1

2

2

3

2

1

2

1

2

2

1

3

3

2

1

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
Descripció
Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 1
proteccions
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC
1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
1
I0000013 Ordre i neteja
2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball
2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge
2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball
4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses
4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 4
procediment de treball específic
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic
9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra
10
I0000045 Formació
10 /13
I0000055 Elecció dels equips de manteniment
13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques
13
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I0000058
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000078
I0000079
I0000152

Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Evitar processos de divissió de material en sec
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls
reglamentaris
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13
16
16
16
16
16
16
17
17
4
2 /6
16

E10.E03 TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER
COL.LOCACIÓ DE FINESTRES, BALCONERES, PORTES I BARANES DE PVC, ALUMINI I ACER
Avaluació de riscos
Id
Risc
P
G
A
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
1
3
3
Situació: ITINERARIS A OBRA
PERÍMETRE I VORES FORADADES
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
1
2
2
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS
1
3
3
TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIAL
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
1
1
1
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREES DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
1
2
2
Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
1
1
1
Situació: MANIPULAR MATERIALS
AJUSTOS
13 SOBREESFORÇOS
1
2
2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
1
3
3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
1
1
1
Situació: POLS, COLES, DISSOLVENTS
RETIRAR RUNES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES
Codi
Descripció
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les
proteccions
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
I0000013 Ordre i neteja
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un
procediment de treball específic
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra
I0000045 Formació
I0000055 Elecció dels equips de manteniment
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
I0000071 Revisió de la posta a terra
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls
reglamentaris

E11

ENVIDRAMENTS

Riscos
1
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
2
4
4
4
4
4
4
9
9
9
10
10 /13
13
13
13
16
16
16
16
16
16
17
17
4
2 /6
16
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E11.E01 COL·LOCACIÓ DE VIDRES
COL.LOCACIÓ DE VIDRES EN OBERTURES D'INTERIORS, EXTERIORS, MIRALLS I PULIT DE
CANTELLS
Avaluació de riscos
Id
Risc
P
G
A
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
1
3
3
Situació: EN INSTAL.LACIONS A L'EXTERIOR
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
1
1
1
Situació: ITINERARIS A OBRA
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS
3
2
4
TRANSPORTATS
Situació: A LA MANIPULACIÓ
AL MANTENIMENT
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
1
1
1
Situació: ITINERARIS A OBRA
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
3
2
4
Situació: A LA MANIPULACIÓ
A L'EXTRACCIÓ DE MATERIAL TRENCAT
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
2
2
3
Situació: PER PULIT DE CANTELLS
PER TRENCAMENT DEL MATERIAL
13 SOBREESFORÇOS
2
2
3
Situació: CARRETEIG I MUNTATGE MANUAL
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
1
3
3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
1
2
2
Situació: A L'OPERACIÓ DE PULIT A L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi
Descripció
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les
proteccions
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte
posterior
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment
de la instal.lació
I0000012 Assegurar les escales de mà
I0000013 Ordre i neteja
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball

Riscos
1
1
1
1
1
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
4
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I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000033
I0000039
I0000040
I0000042
I0000045
I0000046
I0000055
I0000056
I0000058
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000078
I0000079
I0000082
I0000085
I0000151
I0000154
I0000161
I0000164

E12
E12.E01

Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un
procediment de treball específic
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de
l'obra
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la
realitza
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Evitar processos de divissió de material en sec
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Aïllament del procés
Ventilació de les zones de treball
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o
hidràuliques
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls
reglamentaris
Manipular els vidres amb ventoses de seguretat

4
4
4
4
4
4
9
9
9
10 /13
10
13
13
13
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
1
2 /6 /9
16
4 /9 /13

INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ
ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES,
DESGUASSOS BUNERES, ETC.)
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA SUPERFICIALMENT, COMPOSADA
D´ARQUETES, ARQUETES SINFÒNIQUES I DESGUASSOS, EN MATERIAL PREFABRICAT
Avaluació de riscos
Id
Risc
P
G
A
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
2
1
2
Situació: CAIGUDES EN RASES OBERTES
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
2
1
2
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Situació: TERRENY IRREGULAR
MATERIAL MAL APLEGAT
3
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O
ENSORRAMENT
Situació: ENFONSAMENT DE TERRES
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: SOBRE MATERIAL
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: COPS AMB MATERIALS
TALLS EN LA MANIPULACIÓ
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: A LA MANIPULACIÓ DELS MATERIALS
AL REJUNTAR I REBLIR DE MATERIAL
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: PER MATERIALS PESATS COM PERICONS
MANIPULACIÓ FORMIGONERA
13 SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALL A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TÈRMICS
Situació: MANIPULACIÓ DE BUFADOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS D'EXCAVACIÓ
DISSOLVENTS DE COLES
GASOS I SUBSTÀNCIES TÒXIQUES EN CLAVEGUERES
EXITENTS
18 CONTACTES
AMB
SUBSTANCIES
NOCIVES
(CÀUSTIQUES,
CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES)
Situació: COLES I RESINES
CIMENT
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS
Situació: EN CONNEXIONS AMB CLAVEGUERES EXISTENTS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació:
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
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3

2
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3

1

2

2

1

2

2

1

2
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1

2

2

2

3

4

MESURES PREVENTIVES
Codi
Descripció
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment
de la instal.lació
I0000013 Ordre i neteja
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge

I0000023
I0000024
I0000030
I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000044
I0000045
I0000046
I0000047
I0000050
I0000055
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000066
I0000080
I0000086
I0000101
I0000102
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000152
I0000154
I0000155

Riscos
1
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6

E12.E02

Solicitar dades de les característiques físiques de les terres
Execució de treballs a l'interior de rases per equips
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació

3
3
3
9
9 /11
9
9
10
10 /13
/18
Evitar processos d'ajust en obra
10
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
11
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
11
Elecció dels equips de manteniment
13
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 13
realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
13
Suspensió de les feines en condicions extremes
14
Rotació dels llocs de treball
14 /17
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
14
Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces 15
amb calor
Elecció dels materials al disseny del projecte
17
Substituir els materials amb substàncies nocives
17 /18
Actuacions prèvies de desparasitació i desratització
24
Procediment previ de treball
24
Planificació de les àrees de treball
25
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
25
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
25
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
25
Limitació de la velocitat dels vehicles
25
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 11 /13
manipular càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
1 /2 /6
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
14

CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS SUSPESOS,
FUMS )
XARXA DE DESGUÀS VERTICAL I PENJADA, I EVACUACIÓ DE FUMS EN MATERIAL
PREFABRICAT
Avaluació de riscos
Id
Risc
P
G
A
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
2
3
4
Situació: TREBALLS EN ALÇADA
DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES
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2

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: EN ITINERARIS A OBRA
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS
TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE EINES
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS
PROCÉS DE ANCORATGES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS
PROCÉS DE ANCORATGES
TALL MATERIAL CERAMICO
13 SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TÈRMICS
Situació: BUFADOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS
COLES
TALL DE MATERIAL
18 CONTACTES
AMB
SUBSTANCIES
NOCIVES
(CÀUSTIQUES,
CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES)
Situació: COLES
CIMENTS
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS
Situació: CONNEXIONS A CLAVEGUERES EXISTENTS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

2

1

2

2

3

4

2

1

2
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I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000033

2

1

2

1

2

2

2

2

3

2

2

3

1

2

2

1

3

3

1

2

2

1

2

2

1

2

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
Descripció
Riscos
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal
1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC
1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 1
posterior
I0000013 Ordre i neteja
2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball
2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge
2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical
4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball
4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
4

I0000039
I0000040
I0000042
I0000044
I0000045
I0000046
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000066
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000074
I0000078
I0000084
I0000085
I0000086
I0000101
I0000102
I0000151
I0000152
I0000154
I0000155
I0000161

Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
4
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
4
No balancejar les càrregues suspeses
4
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
4
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 4
procediment de treball específic
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 4
l'obra
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
9
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
9
Evitar processos de manipulació de materials a obra
9
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
10
Formació
10 /13
/18
Evitar processos d'ajust en obra
10
Elecció dels equips de manteniment
13
Paletització i eines ergonòmiques
13
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 13
realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
13
Suspensió de les feines en condicions extremes
14
Rotació dels llocs de treball
14 /17
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
14
Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces 15
amb calor
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
16
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
16
Formació i habilitació específica per a cada eina
16
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
16
Revisió de la posta a terra
16
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
16
Disposar de quadres elèctrics secundaris
16
Reg de les zones de treball
17
Evitar processos de divissió de material en sec
17
Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades
10 /17
Ventilació de les zones de treball
17
Substituir els materials amb substàncies nocives
17 /18
Actuacions prèvies de desparasitació i desratització
24
Procediment previ de treball
24
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 1
hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 4 /13
manipular càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
2 /6 /9
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
14
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 16
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reglamentaris

E12.E03 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA, COMPOSADA DE POUS DE REGISTRE,
DRENATGES I DESGUÀS, EN MATERIAL PREFABRICAT
Avaluació de riscos
Id
Risc
P
G
A
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
2
3
4
Situació: CAIGUDES DINS RASES OBERTES I POUS
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
2
1
2
Situació: TERRENY IRREGULAR
MATERIALS MAL APLEGATS
3
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O 2
3
4
ENSORRAMENT
Situació: CAIGUDES DE TERRES EN POUS I RASES
ENFONSAMENT DE TALUSSOS.
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
1
1
1
Situació: ITINERARIS A OBRA
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
2
2
3
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS I EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
1
2
2
Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS
REJUNTATS I FARCITS DE MATERIAL
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
2
2
3
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESANTS
MANTENIMENT DE MATERIALS
13 SOBREESFORÇOS
2
2
3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
2
2
3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TÈRMICS
1
2
2
Situació: BUFADOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
1
2
2
Situació: COLES
POLS
GASOS
18 CONTACTES
AMB
SUBSTANCIES
NOCIVES
(CÀUSTIQUES,
1
2
2
CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES)
Situació: COLA
CIMENT
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS
1
2
2
Situació: EN CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
2
3
4
Situació:
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES

Codi
I0000003
I0000004
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000023
I0000027
I0000039
I0000040
I0000042
I0000044
I0000045

I0000155

Riscos
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
3
3
3
9 /11
9
9
10
10 /13
/18
Evitar processos d'ajust en obra
10
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
11
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
11
Elecció dels equips de manteniment
13
Paletització i eines ergonòmiques
13
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
13
Suspensió de les feines en condicions extremes
14
Rotació dels llocs de treball
14 /17
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
14
Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces 15
amb calor
Reg de les zones de treball
17
Evitar processos de divissió de material en sec
17
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
17
Aïllament del procés
17
Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades
17
Ventilació de les zones de treball
17
Substituir els materials amb substàncies nocives
17 /18
Actuacions prèvies de desparasitació i desratització
24
Procediment previ de treball
24
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 3 /11
manipular càrregues
/13
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
1 /2 /6
/9
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
14

E13

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

I0000046
I0000047
I0000050
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000066
I0000074
I0000078
I0000079
I0000082
I0000084
I0000085
I0000086
I0000101
I0000102
I0000152
I0000154

Descripció
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Solicitar dades de les característiques físiques de les terres
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
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E13.E01 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES,
CONNEXIÓ ELÈCTRICA, PROVES DE PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT
D'INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
Avaluació de riscos
Id
Risc
P
G
A
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
2
3
4
Situació: EN MUNTATGE D'EQUIPS EN ALÇADA
DES D'ESCALES MANUALS
DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES O PLATAFORMES
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
1
2
2
Situació: ITINERARIS A OBRA
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS
1
3
3
TRANSPORTATS
Situació: MANTENIMENT I MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS
EINES
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
2
1
2
Situació: ITINERARIS A OBRA
MATERIALS I EINES ACOPIATS
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
3
1
3
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS
MANIPULACIÓ D'EINES
DESEMBALATGE D'EQUIPS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
3
2
4
Situació: ÚS DE RADIAL
EXPLOSIÓ EN PROVES DE PRESSIÓ
SOLDADURA ELÈCTRICA
TALL OXIACETILÈ
PERFORADORES EN PARETS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
2
2
3
Situació: MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS AMB ELEMENTS
ROTATIUS DE L'EQUIP EN LA SEVA POSTA EN
FUNCIONAMENT
13 SOBREESFORÇOS
2
2
3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
2
2
3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
TREBALLS EN LLOCS TANCATS
15 CONTACTES TÈRMICS
2
2
3
Situació: PROJECCIÓ DE FLUIDS
SUPERFÍCIES CALENTES DELS PROCESSOS CALENTS I DE
SOLDADURA
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
1
3
3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
1
3
3
Situació: GASOS SOLDADURA
REFRIGERANTS (SEGONS I TERCERS)
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS

54

20

EXPLOSIONS
Situació: FUITES DE GAS
BOMBONES DE OXIACETILÈ
PROVES DE CÀRREGA
21 INCENDIS
Situació: PER REFRIGERANTS (TERCERS)
PER ÚS DE RADIAL O
PER OXIACETILÈ
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

1

3

3

1

2

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
Descripció
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte
posterior
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de
la instal.lació
I0000012 Assegurar les escales de mà
I0000013 Ordre i neteja
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un
procediment de treball específic
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de
l'obra
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra
I0000045 Formació
I0000046
I0000047
I0000050
I0000055
I0000056
I0000058

Evitar processos d'ajust en obra
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza

Riscos
1
1
1
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
9 /11
9
9
10
10 /13
/21
10
11
11
13
13
13

55

I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000065
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000078
I0000080
I0000082
I0000085
I0000091
I0000092
I0000093
I0000094
I0000095
I0000096
I0000097
I0000099
I0000123
I0000152
I0000154
I0000155
I0000156
I0000158
I0000159
I0000160
I0000161
I0000165

E14
E14.E01
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Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Evitar procés de soldadura a l'obra
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Evitar processos de divissió de material en sec
Elecció dels materials al disseny del projecte
Aïllament del procés
Ventilació de les zones de treball
No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures,
dissolvents, etc)
Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas
Evitar unions de mangueres amb filferros
Revisió periòdica dels equips de treball
Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure
No fumar
Substituir l'inflamable per no infamable
Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb
serra radial
Assegurar l'absència de tensió
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades

13
14
14 /17
14
15
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
20
20
20
20
20
20
21
20 /21
16
1 /4 /13

2 /6 /9
14
16 /17
/21
Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc 16
contacte elèctric
Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment
4 /11
Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg
4 /11
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 16
reglamentaris
En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no 16 /21
estan en tensió

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT

TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS
(DIPÒSITS, VÀLVULES,ETC.)
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS
TRANSPORTATS
Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS
EN MANTENIMENT DE MATERIAL
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: EN ITINERARIS A OBRA
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: AMB EQUIPS, EINES
EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: PER ÚS DE RADIAL
EN PROVES DE CÀRREGA
FIXACIÓ DE SUPORTS
SOLDADURA ELÈCTRICA
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)
13 SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS
15 CONTACTES TÈRMICS
Situació: SOLDADURES
PER FLUIDS CALENTS
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA
FUITES DE GAS
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS
ÚS DE RADIAL
18 CONTACTES
AMB
SUBSTANCIES
NOCIVES
(CÀUSTIQUES,
CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES)
Situació: COLES
LIQUATS DEL PETROLI
20 EXPLOSIONS
Situació: OXIACETILÈ
PROVES DE CÀRREGA

P
2

G
3

A
4

1

2

2

1

3

3

2

1

2

3

1

3

3

2

4

2

2

3

1

3

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

1

3

3

2

3

4

1

2

2

1

3

3
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RECIPIENTS A PRESSIÓ
21

INCENDIS
Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE
PER FUITES DE COMBUSTIBLE
PER TREBALLS DE SOLDADURA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

1

MESURES PREVENTIVES
Codi
Descripció
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte
posterior
I0000012 Assegurar les escales de mà
I0000013 Ordre i neteja
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un
procediment de treball específic
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de
l'obra
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra
I0000045 Formació

I0000046
I0000047
I0000050
I0000051
I0000053
I0000054
I0000055
I0000056
I0000058

Evitar processos d'ajust en obra
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza

3

3

Riscos
1
1
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
4
4
4
4
4
4
4 /11
4
4
9
9 /11
9
9
10
10 /12
/13 /18
/21
10
11
11
12
12
12
13
13
13

56

I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000065
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000078
I0000079
I0000080
I0000082
I0000083
I0000085
I0000086
I0000091
I0000092
I0000093
I0000094
I0000095
I0000096
I0000099
I0000151
I0000152
I0000154
I0000155
I0000156
I0000158
I0000159
I0000160
I0000161

Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Evitar procés de soldadura a l'obra
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Evitar processos de divissió de material en sec
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Elecció dels materials al disseny del projecte
Aïllament del procés
Dispositius d'alarma
Ventilació de les zones de treball
Substituir els materials amb substàncies nocives
No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures,
dissolvents, etc)
Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas
Evitar unions de mangueres amb filferros
Revisió periòdica dels equips de treball
Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure
No fumar
Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb
serra radial
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o
hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades
Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc
contacte elèctric
Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment
Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls
reglamentaris

E14.E02 TUBS MUNTATS SOTERRATS
TUBS MUNTATS SOTERRATS
Avaluació de riscos

13
14
14 /17
14
15
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17 /18
20
20
20
20
20
20
20 /21
1
1 /13
2 /6 /9
14
21
16
4 /11
4 /11
16

57

Id
1

2
4

6
9

10

11
12
13
14
15

16
17

18

20

21

Annex 10.5 Projecte de rehabilitació i reforma d’una vivenda unifamiliar entre mitgeres a la vila de Sallent

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS
(DIPÒSITS, VÀLVULES,ETC.)
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS
TRANSPORTATS
Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS
EN MANTENIMENT DE MATERIAL
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: EN ITINERARIS A OBRA
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: AMB EQUIPS, EINES
EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: PER ÚS DE RADIAL
EN PROVES DE CÀRREGA
FIXACIÓ DE SUPORTS
SOLDADURA ELÈCTRICA
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS
CONTACTES TÈRMICS
Situació: SOLDADURES
PER FLUIDS CALENTS
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA
FUITES DE GAS
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS
ÚS DE RADIAL
CONTACTES
AMB
SUBSTANCIES
NOCIVES
(CÀUSTIQUES,
CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES)
Situació: COLES
LIQUATS DEL PETROLI
EXPLOSIONS
Situació: OXIACETILÈ
PROVES DE CÀRREGA
RECIPIENTS A PRESSIÓ
INCENDIS

P
2

G
3

A
4

1

2

2

1

3

3

2

1

2

3

1

3

3

2

4

2

2

3

1

3

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

1

3

3

2

3

4

1

2

2

1

3

3

1

3

3

Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE
PER FUITES DE COMBUSTIBLE
PER TREBALLS DE SOLDADURA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi
Descripció
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte
posterior
I0000012 Assegurar les escales de mà
I0000013 Ordre i neteja
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un
procediment de treball específic
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de
l'obra
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra
I0000045 Formació

I0000046
I0000047
I0000050
I0000051
I0000053
I0000054
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060

Evitar processos d'ajust en obra
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes

Riscos
1
1
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
9
9 /11
9
9
10
10 /12
/13 /18
/21
10
11
11
12
12
12
13
13
13
13
14
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I0000061
I0000062
I0000065
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000078
I0000079
I0000080
I0000082
I0000083
I0000085
I0000086
I0000091
I0000092
I0000093
I0000094
I0000095
I0000096
I0000099
I0000152
I0000154
I0000155
I0000156
I0000161

Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Evitar procés de soldadura a l'obra
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Evitar processos de divissió de material en sec
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Elecció dels materials al disseny del projecte
Aïllament del procés
Dispositius d'alarma
Ventilació de les zones de treball
Substituir els materials amb substàncies nocives
No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures,
dissolvents, etc)
Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas
Evitar unions de mangueres amb filferros
Revisió periòdica dels equips de treball
Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure
No fumar
Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb
serra radial
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls
reglamentaris

E15
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
E15.E01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICACIÓ DE BAIXA TENSIÓ
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
MUNTATGE DE SAFATES
TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL

14 /17
14
15
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17 /18
20
20
20
20
20
20
20 /21
11 /13
2 /6 /9
14
16
16

P
2

G
3

A
4

1

2

2
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Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE
TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES
PELAT DE CABLES
COPS AMB EQUIPS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: INSTAL.LACIÓ MÒDULS CONTADORS
INSTAL.LACIÓ ARMARIS CONNEXIONS
13 SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MATERIALS

1

3

3

2

1

2

2

1

2

2

1

2

1

3

3

2

2

3

2

2

3

2

3

4

MESURES PREVENTIVES
Codi
Descripció
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les
proteccions
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte
posterior
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment
de la instal.lació
I0000012 Assegurar les escales de mà
I0000013 Ordre i neteja
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment

Riscos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2 /6
2 /6
2 /6
2
4
4
4
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I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000045
I0000047
I0000050
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000123
I0000151
I0000152
I0000154
I0000155
I0000158
I0000161
I0000165

E16
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Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un
procediment de treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Formació
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la
realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Assegurar l'absència de tensió
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o
hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc
contacte elèctric
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls
reglamentaris
En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no
estan en tensió

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

4
4
4
4
9 /10
9 /11
9
9
10 /13
11
11
13
13
13
13
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
1
11 /13
2 /6
14
16
16
16

E16.E01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR I INTERIOR EN EDIFICACIÓ
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS
TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS
13 SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
2

G
3

A
4

1

2

2

1

2

2

2

1

2

2

1

2

2

2

3

2

2

3

2

3

4

MESURES PREVENTIVES
Codi
Descripció
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les
proteccions
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte
posterior
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de
la instal.lació
I0000012 Assegurar les escales de mà
I0000013 Ordre i neteja
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment

Riscos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
4
4
4
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I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000045
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000123
I0000151
I0000152
I0000154
I0000155
I0000161
I0000165

Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un
procediment de treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Formació
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Assegurar l'absència de tensió
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o
hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls
reglamentaris
En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no
estan en tensió

4
4
4
4
9 /10
9
9
9
10 /13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
1
13
2
14
16
16

E17
INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
E17.E01 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES,
PROVES DE PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I
APARELLS SANITARIS
Avaluació de riscos

60

Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE
TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: AJUST DE MATERIALS AMB RADIAL
FIXACIÓ AMB PERFORADORES
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: MATERIALS PESANTS
13 SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
15 CONTACTES TÈRMICS
Situació: PER SOLDADURES
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MATERIALS

P
1

G
3

A
3

1

1

1

1

3

3

1

2

2

1

2

2

2

1

2

2

2

3

2

2

3

2

1

2

1

3

3

MESURES PREVENTIVES
Codi
Descripció
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les
proteccions
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte
posterior
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada
I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions
d'entrar en servei
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de
la instal.lació
I0000012 Assegurar les escales de mà
I0000013 Ordre i neteja
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball

Riscos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2 /6
2 /6
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I0000015
I0000017
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000045
I0000047
I0000050
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000065
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000151
I0000154
I0000156
I0000159
I0000160
I0000161
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Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un
procediment de treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Formació
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Evitar procés de soldadura a l'obra
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o
hidràuliques
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades
Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment
Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls
reglamentaris

E21
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
E21.E01 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL

P
1

2 /6
2
4
4
4
4
4
4 /11
4
9 /10
9 /11
9
9
10 /13
11
11
13
13
13
13
15
16
16
16
16
16
16
16
1
2 /6
16
11
4
16

G
3

A
3

Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE
TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ I APLECS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS
13 SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
TREBALLS EN LOCALS TANCATS
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MATERIALS

1

2

2

1

3

3

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

1

1

1

1

2

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
Descripció
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les
proteccions
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte
posterior
I0000013 Ordre i neteja
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un
procediment de treball específic
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic

Riscos
1
1
1
1
2 /6
2 /6
2 /6
2
4
4
4
4
4
4
4
9 /10
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I0000039
I0000040
I0000041
I0000044
I0000045
I0000046
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000151
I0000152
I0000154
I0000155
I0000158
I0000161
I0000165

Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o
hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc
contacte elèctric
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls
reglamentaris
En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no
estan en tensió

E22
INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS
E22.E02 APARELLS EN COBERTA ( ANTENES...)
INSTAL.LACIÓ D'ANTENES CAPTADORES DE RÀDIO, TELEVISIÓ I TELEFONIA
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS EN L'OBRA
VORES I BUITS EN COBERTA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL

9
9
9
10
10 /13
10
13
13
13
13
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
1 /13
4 /13
2 /6
14
16
16
16

P
2

G
3

A
4

2

2

3
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Situació: ITINERARIS EN COBERTA
MANCA IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE
TRANSPORTATS
Situació: APLEC I SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: AMB EINES
13 SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MATERIALS

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
Descripció
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les
proteccions
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte
posterior
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada
I0000013 Ordre i neteja
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un
procediment de treball específic
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
I0000045 Formació
I0000055 Elecció dels equips de manteniment
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes

Riscos
1
1
1
1
1
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
9
9
9
13
13
13
13
13
14
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I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000151
I0000152
I0000154
I0000155
I0000158
I0000161
I0000165
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Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o
hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc
contacte elèctric
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls
reglamentaris
En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no
estan en tensió

E22
INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS
E22.E02 APARELLS EN COBERTA ( ANTENES...)
INSTAL.LACIÓ D'ANTENES CAPTADORES DE RÀDIO, TELEVISIÓ I TELEFONIA
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS EN L'OBRA
VORES I BUITS EN COBERTA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS EN COBERTA
MANCA IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS
TRANSPORTATS
Situació: APLEC I SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: AMB EINES
13 SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
1

16

EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

1
2
14
16
16
16

P
2

G
3

A
4

2

2

3

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

MESURES PREVENTIVES
Codi
Descripció
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les
proteccions
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte
posterior
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada
I0000013 Ordre i neteja
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un
procediment de treball específic
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
I0000045 Formació
I0000055 Elecció dels equips de manteniment
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes
I0000061 Rotació dels llocs de treball
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
I0000071 Revisió de la posta a terra
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o

2

2

Riscos
1
1
1
1
1
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
9
9
9
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
1
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I0000152
I0000154
I0000155
I0000158
I0000161
I0000165

hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc
contacte elèctric
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls
reglamentaris
En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no
estan en tensió

E22
INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS
E22.E02 APARELLS EN COBERTA ( ANTENES...)
INSTAL.LACIÓ D'ANTENES CAPTADORES DE RÀDIO, TELEVISIÓ I TELEFONIA
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS EN L'OBRA
VORES I BUITS EN COBERTA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS EN COBERTA
MANCA IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS
TRANSPORTATS
Situació: APLEC I SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: AMB EINES
13 SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

I0000008
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031

1
2
14
16
16
16

P
2

G
3

A
4

2

2

3

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
Descripció
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les
proteccions
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte
posterior
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I0000038
I0000039
I0000040
I0000045
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000151
I0000152

Riscos
1
1
1
1

I0000154
I0000155
I0000158
I0000161
I0000165

Personal qualificat per a treballs en alçada
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un
procediment de treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Formació
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o
hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc
contacte elèctric
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls
reglamentaris
En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no
estan en tensió

1
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
9
9
9
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
1
1
2
14
16
16
16
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E22
INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS
E22.E02 APARELLS EN COBERTA ( ANTENES...)
INSTAL.LACIÓ D'ANTENES CAPTADORES DE RÀDIO, TELEVISIÓ I TELEFONIA
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS EN L'OBRA
VORES I BUITS EN COBERTA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS EN COBERTA
MANCA IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS
TRANSPORTATS
Situació: APLEC I SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: AMB EINES
13 SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

Annex 10.5 Projecte de rehabilitació i reforma d’una vivenda unifamiliar entre mitgeres a la vila de Sallent

P
2

G
3

A
4

2

2

3

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
Descripció
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les
proteccions
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte
posterior
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada
I0000013 Ordre i neteja
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals

Riscos
1
1
1
1
1
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un
procediment de treball específic
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
I0000045 Formació
I0000055 Elecció dels equips de manteniment
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes
I0000061 Rotació dels llocs de treball
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
I0000071 Revisió de la posta a terra
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o
hidràuliques
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc
contacte elèctric
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls
reglamentaris
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no
estan en tensió

E22
INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS
E22.E02 APARELLS EN COBERTA ( ANTENES...)
INSTAL.LACIÓ D'ANTENES CAPTADORES DE RÀDIO, TELEVISIÓ I TELEFONIA
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS EN L'OBRA
VORES I BUITS EN COBERTA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL

4
9
9
9
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
1
1
2
14
16
16
16

P
2

G
3

A
4

2

2

3
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Situació: ITINERARIS EN COBERTA
MANCA IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE
TRANSPORTATS
Situació: APLEC I SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: AMB EINES
13 SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MATERIALS

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
Descripció
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les
proteccions
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte
posterior
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada
I0000013 Ordre i neteja
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un
procediment de treball específic
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
I0000045 Formació
I0000055 Elecció dels equips de manteniment
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes
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I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000151
I0000152

Riscos
1
1
1
1
1
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
9
9
9
13
13
13
13
13
14

I0000154
I0000155
I0000158
I0000161
I0000165

Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o
hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc
contacte elèctric
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls
reglamentaris
En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no
estan en tensió

E22
INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS
E22.E02
APARELLS EN COBERTA ( ANTENES...)
INSTAL.LACIÓ D'ANTENES CAPTADORES DE RÀDIO, TELEVISIÓ I TELEFONIA
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS EN L'OBRA
VORES I BUITS EN COBERTA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS EN COBERTA
MANCA IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS
TRANSPORTATS
Situació: APLEC I SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: AMB EINES
13 SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
1
1
2
14
16
16
16

P
2

G
3

A
4

2

2

3

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2
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16

EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

Annex 10.5 Projecte de rehabilitació i reforma d’una vivenda unifamiliar entre mitgeres a la vila de Sallent

1

MESURES PREVENTIVES
Codi
Descripció
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les
proteccions
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte
posterior
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada
I0000013 Ordre i neteja
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un
procediment de treball específic
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
I0000045 Formació
I0000055 Elecció dels equips de manteniment
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes
I0000061 Rotació dels llocs de treball
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
I0000071 Revisió de la posta a terra
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o

2

2
I0000152

Riscos
1

I0000154
I0000155
I0000158
I0000161

1
1
1
1
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
9
9
9
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
1

I0000165

hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc
contacte elèctric
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls
reglamentaris
En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no
estan en tensió

E22
INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS
E22.E02 APARELLS EN COBERTA ( ANTENES...)
INSTAL.LACIÓ D'ANTENES CAPTADORES DE RÀDIO, TELEVISIÓ I TELEFONIA
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS EN L'OBRA
VORES I BUITS EN COBERTA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS EN COBERTA
MANCA IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS
TRANSPORTATS
Situació: APLEC I SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: AMB EINES
13 SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

1
2
14
16
16
16

P
2

G
3

A
4

2

2

3

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
Descripció
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les
proteccions
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte
posterior

Riscos
1
1
1
1
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I0000008
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000045
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000151
I0000152
I0000154
I0000155
I0000158
I0000161
I0000165
E22

Personal qualificat per a treballs en alçada
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un
procediment de treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Formació
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o
hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Accessoris dielèctrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc
contacte elèctric
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls
reglamentaris
En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no
estan en tensió
INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS

1
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
9
9
9
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
1
1
2
14
16
16
16
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E22.E02 APARELLS EN COBERTA ( ANTENES...)
INSTAL.LACIÓ D'ANTENES CAPTADORES DE RÀDIO, TELEVISIÓ I TELEFONIA
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS EN L'OBRA
VORES I BUITS EN COBERTA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS EN COBERTA
MANCA IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS
TRANSPORTATS
Situació: APLEC I SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: AMB EINES
13 SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
2

G
3

A
4

2

2

3

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
Descripció
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les
proteccions
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte
posterior
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada
I0000013 Ordre i neteja
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un
procediment de treball específic
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic

Riscos
1
1
1
1
1
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
9
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I0000039
I0000040
I0000045
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000151
I0000152
I0000154
I0000155
I0000158
I0000161
I0000165
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Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Formació
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o
hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc
contacte elèctric
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls
reglamentaris
En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no
estan en tensió

E22
INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS
E22.E02 APARELLS EN COBERTA ( ANTENES...)
INSTAL.LACIÓ D'ANTENES CAPTADORES DE RÀDIO, TELEVISIÓ I TELEFONIA
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS EN L'OBRA
VORES I BUITS EN COBERTA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS EN COBERTA
MANCA IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS
TRANSPORTATS

9
9
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
1

Situació: APLEC I SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: AMB EINES
13 SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

1
2
14
16
16
16

P
2

G
3

A
4

2

2

3

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
Descripció
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les
proteccions
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte
posterior
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada
I0000013 Ordre i neteja
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un
procediment de treball específic
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
I0000045 Formació
I0000055 Elecció dels equips de manteniment
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la
realitza
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes
I0000061 Rotació dels llocs de treball
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables

Riscos
1
1
1
1
1
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
9
9
9
13
13
13
13
13
14
14
14
14
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I0000064
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000151
I0000152
I0000154
I0000155
I0000158
I0000161
I0000165

Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o
hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc
contacte elèctric
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls
reglamentaris
En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no
estan en tensió

E22
INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS
E22.E02 APARELLS EN COBERTA ( ANTENES...)
INSTAL.LACIÓ D'ANTENES CAPTADORES DE RÀDIO, TELEVISIÓ I TELEFONIA
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS EN L'OBRA
VORES I BUITS EN COBERTA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS EN COBERTA
MANCA IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS
TRANSPORTATS
Situació: APLEC I SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: AMB EINES
13 SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

14
16
16
16
16
16
16
16
1
1
2
14
16
16
16

P
2

G
3

A
4

2

2

3

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2
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MESURES PREVENTIVES
Codi
Descripció
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les
proteccions
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte
posterior
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada
I0000013 Ordre i neteja
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un
procediment de treball específic
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
I0000045 Formació
I0000055 Elecció dels equips de manteniment
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes
I0000061 Rotació dels llocs de treball
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
I0000071 Revisió de la posta a terra
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o
hidràuliques
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball

Riscos
1
1
1
1
1
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
9
9
9
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
1
1
2
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I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc
contacte elèctric
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls
reglamentaris
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no
estan en tensió

E22
INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS
E22.E02 APARELLS EN COBERTA ( ANTENES...)
INSTAL.LACIÓ D'ANTENES CAPTADORES DE RÀDIO, TELEVISIÓ I TELEFONIA
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS EN L'OBRA
VORES I BUITS EN COBERTA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS EN COBERTA
MANCA IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS
TRANSPORTATS
Situació: APLEC I SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: AMB EINES
13 SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

14
16

I0000017
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031

16
16

P
2

G
3

A
4

2

2

3

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
Descripció
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les
proteccions
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte
posterior
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada
I0000013 Ordre i neteja
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge

I0000038
I0000039
I0000040
I0000045
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000151
I0000152

Riscos
1
1
1
1
1
2
2
2

I0000154
I0000155
I0000158
I0000161
I0000165

E22
E22.E02

Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un
procediment de treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Formació
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o
hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc
contacte elèctric
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls
reglamentaris
En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no
estan en tensió

INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS
APARELLS EN COBERTA ( ANTENES...)

2
4
4
4
4
4
4
4
9
9
9
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
1
1
2
14
16
16
16
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INSTAL.LACIÓ D'ANTENES CAPTADORES DE RÀDIO, TELEVISIÓ I TELEFONIA
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS EN L'OBRA
VORES I BUITS EN COBERTA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS EN COBERTA
MANCA IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS
TRANSPORTATS
Situació: APLEC I SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: AMB EINES
13 SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
2

G
3

A
4

2

2

3

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
Descripció
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les
proteccions
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte
posterior
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada
I0000013 Ordre i neteja
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un
procediment de treball específic
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
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I0000040
I0000045
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000151
I0000152

Riscos
1
1
1
1
1
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
9
9

I0000154
I0000155
I0000158
I0000161
I0000165

Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Formació
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o
hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc
contacte elèctric
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls
reglamentaris
En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no
estan en tensió

E22
INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS
E22.E02 APARELLS EN COBERTA ( ANTENES...)
INSTAL.LACIÓ D'ANTENES CAPTADORES DE RÀDIO, TELEVISIÓ I TELEFONIA
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS EN L'OBRA
VORES I BUITS EN COBERTA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS EN COBERTA
MANCA IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS
TRANSPORTATS
Situació: APLEC I SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
1
1
2
14
16
16
16

P
2

G
3

A
4

2

2

3

1

2

2
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9

COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: AMB EINES
13 SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
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1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
Descripció
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les
proteccions
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte
posterior
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada
I0000013 Ordre i neteja
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un
procediment de treball específic
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
I0000045 Formació
I0000055 Elecció dels equips de manteniment
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes
I0000061 Rotació dels llocs de treball
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques

I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000151
I0000152

Riscos
1

I0000154
I0000155
I0000158
I0000161

1
1
1
1
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
9
9
9
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
16
16

I0000165

Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o
hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc
contacte elèctric
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls
reglamentaris
En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no
estan en tensió

E22
INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS
E22.E02 APARELLS EN COBERTA ( ANTENES...)
INSTAL.LACIÓ D'ANTENES CAPTADORES DE RÀDIO, TELEVISIÓ I TELEFONIA
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS EN L'OBRA
VORES I BUITS EN COBERTA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS EN COBERTA
MANCA IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS
TRANSPORTATS
Situació: APLEC I SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: AMB EINES
13 SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi
Descripció

16
16
16
16
16
1
1
2
14
16
16
16

P
2

G
3

A
4

2

2

3

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

Riscos
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I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les
proteccions
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte
posterior
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada
I0000013 Ordre i neteja
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un
procediment de treball específic
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
I0000045 Formació
I0000055 Elecció dels equips de manteniment
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes
I0000061 Rotació dels llocs de treball
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
I0000071 Revisió de la posta a terra
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o
hidràuliques
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc

1
1
1
1
1
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
9
9
9
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
1
1
2
14
16
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contacte elèctric
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 16
reglamentaris
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no 16
estan en tensió

E22
INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS
E22.E02 APARELLS EN COBERTA ( ANTENES...)
INSTAL.LACIÓ D'ANTENES CAPTADORES DE RÀDIO, TELEVISIÓ I TELEFONIA
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS EN L'OBRA
VORES I BUITS EN COBERTA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS EN COBERTA
MANCA IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS
TRANSPORTATS
Situació: APLEC I SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: AMB EINES
13 SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
2

G
3

A
4

2

2

3

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
Descripció
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les
proteccions
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte
posterior
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada
I0000013 Ordre i neteja
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball

Riscos
1
1
1
1
1
2
2
2
2
4
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I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000045
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000151
I0000152
I0000154
I0000155
I0000158
I0000161
I0000165
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Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un
procediment de treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Formació
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o
hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc
contacte elèctric
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls
reglamentaris
En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no
estan en tensió

E22
INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS
E22.E02 APARELLS EN COBERTA ( ANTENES...)
INSTAL.LACIÓ D'ANTENES CAPTADORES DE RÀDIO, TELEVISIÓ I TELEFONIA
Avaluació de riscos
Id
Risc

P

4
4
4
4
4
4

1

CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS EN L'OBRA
VORES I BUITS EN COBERTA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS EN COBERTA
MANCA IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE
TRANSPORTATS
Situació: APLEC I SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: AMB EINES
13 SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

9
9
9
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
1
1
2
14
16
16
16

G

A

MATERIALS

2

3

4

2

2

3

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
Descripció
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les
proteccions
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte
posterior
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada
I0000013 Ordre i neteja
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un
procediment de treball específic
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
I0000045 Formació
I0000055 Elecció dels equips de manteniment

Riscos
1
1
1
1
1
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
9
9
9
13
13
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I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000151
I0000152
I0000154
I0000155
I0000158
I0000161
I0000165

Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o
hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc
contacte elèctric
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls
reglamentaris
En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no
estan en tensió

E22
INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS
E22.E02 APARELLS EN COBERTA ( ANTENES...)
INSTAL.LACIÓ D'ANTENES CAPTADORES DE RÀDIO, TELEVISIÓ I TELEFONIA
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS EN L'OBRA
VORES I BUITS EN COBERTA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS EN COBERTA
MANCA IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS
TRANSPORTATS
Situació APLEC I SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS
: MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: AMB EINES
13 SOBREESFORÇOS

13
13
13
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
1
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Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

1
2
14
16
16
16

P
2

G
3

A
4

2

2

3

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
Descripció
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les
proteccions
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte
posterior
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada
I0000013 Ordre i neteja
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un
procediment de treball específic
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
I0000045 Formació
I0000055 Elecció dels equips de manteniment
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes
I0000061 Rotació dels llocs de treball
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
I0000071 Revisió de la posta a terra

Riscos
1
1
1
1
1
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
9
9
9
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
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I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o
hidràuliques
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc
contacte elèctric
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls
reglamentaris
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no
estan en tensió

E22
INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS
E22.E02 APARELLS EN COBERTA ( ANTENES...)
INSTAL.LACIÓ D'ANTENES CAPTADORES DE RÀDIO, TELEVISIÓ I TELEFONIA
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS EN L'OBRA
VORES I BUITS EN COBERTA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS EN COBERTA
MANCA IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS
TRANSPORTATS
Situació: APLEC I SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: AMB EINES
13 SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

16
16
1
1
2
14
16
16
16

P
2

G
3

A
4

2

2

3

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
Descripció
Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 1
proteccions
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal
1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC
1

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte
posterior
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada
I0000013 Ordre i neteja
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un
procediment de treball específic
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
I0000045 Formació
I0000055 Elecció dels equips de manteniment
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes
I0000061 Rotació dels llocs de treball
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
I0000071 Revisió de la posta a terra
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o
hidràuliques
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc
contacte elèctric
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls
reglamentaris
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no

1
1
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
9
9
9
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
1
1
2
14
16
16
16
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estan en tensió

E22
INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS
E22.E02 APARELLS EN COBERTA ( ANTENES...)
INSTAL.LACIÓ D'ANTENES CAPTADORES DE RÀDIO, TELEVISIÓ I TELEFONIA
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS EN L'OBRA
VORES I BUITS EN COBERTA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS EN COBERTA
MANCA IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS
TRANSPORTATS
Situació: APLEC I SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: AMB EINES
13 SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
2

G
3

A
4

2

2

3

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
Descripció
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les
proteccions
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte
posterior
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada
I0000013 Ordre i neteja
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses

Riscos
1
1
1
1
1
2
2
2
2
4
4
4
4
4
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I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un
procediment de treball específic
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
I0000045 Formació
I0000055 Elecció dels equips de manteniment
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes
I0000061 Rotació dels llocs de treball
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
I0000071 Revisió de la posta a terra
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o
hidràuliques
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc
contacte elèctric
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls
reglamentaris
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no
estan en tensió

E22
INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS
E22.E02 APARELLS EN COBERTA ( ANTENES...)
INSTAL.LACIÓ D'ANTENES CAPTADORES DE RÀDIO, TELEVISIÓ I TELEFONIA
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS EN L'OBRA
VORES I BUITS EN COBERTA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL

4
4
9
9
9
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
1
1
2
14
16
16
16

P
2

G
3

A
4

2

2

3
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Situació: ITINERARIS EN COBERTA
MANCA IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE
TRANSPORTATS
Situació: APLEC I SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: AMB EINES
13 SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
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MATERIALS

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
Descripció
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les
proteccions
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte
posterior
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada
I0000013 Ordre i neteja
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un
procediment de treball específic
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
I0000045 Formació
I0000055 Elecció dels equips de manteniment
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes

I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000151
I0000152

Riscos
1
1
1
1
1
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
9
9
9
13
13
13
13
13
14

I0000154
I0000155
I0000158
I0000161
I0000165

Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o
hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc
contacte elèctric
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls
reglamentaris
En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no
estan en tensió

14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
1
1
2
14
16
16
16
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Plànols:On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió de
les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions tècniques
necessàries.

PLEC

1.
1.1.

DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC
Identificació de les obres

Projecte de rehabilitació i reforma d’una vivenda unfamiliar entre mitgeres a la vila de Sallent.
1.2.

82

Amidaments:De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o
projectats.
Pressupost:Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de
Seguretat i Salut.

Objecte
1.4.

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que
hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió
Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a
emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció
Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort
dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar
l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus
d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es
derivin d’entendre com a normes d’aplicació:
Tots aquells continguts al:
-Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre Experimental
d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la
‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació)
-‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a les
seves obres per la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública)
a) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques
de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo’‘.
b) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les
companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta.
1.3.

Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS
MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat
haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de
ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que
comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els següents documents:
Memòria:Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o que la
seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a
l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin
eliminar conforme als assenyalats anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions
tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan
es proposin mesures alternatives.
Plec:De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries
aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les prescripcions que
s'hauran de complir en relació amb les característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis,
eines, sistemes i equips preventius.

Compatibilitat i relació entre els esmentats documents

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte
d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del
Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o
reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies sociotècniques on la mateixa es tingui que materialitzar.
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment,
llevat modificacions degudament autoritzades.
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per
la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i
els Pressupostos Parcials.
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de l’Estudi
de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se
subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el
Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans.
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no
podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del
Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades
apareguin a algun document contractual.
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient
informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi de
Seguretat i Salut.
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d’incloure’s
aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença
el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents
tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals.
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com
si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i
Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin
preu al Contracte.
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DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU

2.2.

Coordinador de Seguretat i Salut

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan
obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L.
31/1995) :

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut,
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb
titulació acadèmica en Construcció.

-Evitar els riscos.
-Avaluar els riscos que no es poden evitar.
-Combatre els riscos en el seu origen.
-Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de treball,
com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic
d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.
-Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
-Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap.
-Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització
de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals al
treball.
-Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual.
-Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i
elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra.
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa/Direcció d’Execució.

2.1.

Promotor

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física
o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb
recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació,
lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor:
-Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui
necessari o es cregui convenient.
-Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al
Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del
Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions
pertinents.
-Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases
d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra.
-Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i
Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut
en fase d'execució material de les mateixes.
-La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les seves
responsabilitats.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte:
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en
l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes.
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, segons
el R.D. 1627/1997, són les següents:
1.Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en
consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la
L.31/1995), i en particular:
c)
Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la finalitat
de planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin
simultània o successivament.
d)
Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines o fases de
treball.
2.Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la Seguretat
i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.
Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi
bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment).
Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de
Seguretat i Salut.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra:
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots
aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors
autònoms.
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el
R.D. 1627/1997, són les següents:
Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) :

-Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i
autoritzacions administratives.

-En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les diferents
tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o successivament.
-En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball.

-El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes
mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents.

-Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels Subcontractistes
i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els Principis de l'Acció
Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de
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novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix
l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les
obres de construcció:
-El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.
-L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions
d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.
-La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
-El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions i
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la
seguretat i la salut dels treballadors.
-La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials,
en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses.
-La recollida dels materials perillosos utilitzats.
-L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles.
-L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se
als diferents treballs o fases de treball.
-La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.
-Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi en l'obra
o a prop del lloc de l'obra.
-Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les modificacions
que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la
designació de Coordinador.
-Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals.
-Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.
-Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones autoritzades.
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor,
del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat
Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de
l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la
gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,
la decisió executiva que calgui.
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor,
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors.
2.3.

Projectista

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa
tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte.
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de
forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador
de Seguretat i Salut designat pel Promotor.
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per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions
constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de
treball durant l'execució de les obres.
-Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials.
2.4.

Director d'Obra

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa,
dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals,
de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions
preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el
cas que el Director d'Obra dirigeixi a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la
funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la
seva qualitat.
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra,
contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel
Promotor.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra:
-Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura
projectada a les característiques geotècniques del terreny.
-Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de construcció,
ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència de
les condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta execució i
disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i
la Senyalització, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut.
-Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i Assistència
les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat
Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix.
-Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, eventuals
modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin afectar a la
Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives
contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut.
-Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el
Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut
del contractista.
-Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que siguin
preceptius.
-Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i Salut
executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat.
-Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment
verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de
Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències
-Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat i
Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius.

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents
tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte.

2.5.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista:

Definició de Contractista:

-Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment

Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes
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davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis
humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el
Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut.
Definició de Subcontractista:
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista,
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb
subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva
execució.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista:
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de
l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les
instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la
finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i
l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides
en el Projecte
Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i
econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com
constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.
Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva titulació o experiència
haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat
de l’obra.
Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho
requereixi.
Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra
dins dels límits establerts en el Contracte.
Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i
Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora
corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del
Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat.
El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat
i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat.
Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra.
Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats
indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997:

Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS).
Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les
obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la
Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D.171/2004, i també complir
les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra.
Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que
s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra.
Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i salut
durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa.
Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures
preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relació amb les obligacions que
corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat.

A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es
derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de
la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos
laborals per part de les empreses Subcontractistes.
Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que
acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació
de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que
acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació
respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra.
El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l’obra han
establert entre ells els medis necessaris de coordinació.
Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de les
seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.
El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de
Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per
assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra.
El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que serà
creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà
exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà l'esmentada funció a altre tècnic,
Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director
Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació
de representació del Contractista a l'obra.
El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les activitats
preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències.
Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en el seu
cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la
normativa legal vigent.
El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), així com
de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així
com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i
capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de protecció personal dels
treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes
i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de
persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i
neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments,
encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs
constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de
treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies
subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat compliment,
segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de
treball.
El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i hauran
de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una persona de
provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que
s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que
l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de
Treball per part del Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal.
L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut l'emplaçament
del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques del terreny, mides
de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies.
El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a cobrir les
responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels
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danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per
negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com del
Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra.
Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment
verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de
Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.
En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i
Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra,
Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei
de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al
Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al
Pla de Seguretat i Salut de l'obra.
Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o des del
seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com dels
propis treballadors Autònoms.
També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i protecció
de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la intromissió
incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones de pas
amb destinació als visitants de les oficines d'obra.
El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, en previsió
d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a
tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs.
El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense autorització
escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa.
La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris
especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en altres
casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec
del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la
màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a
realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret.
Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons l'Instrucció
Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent o en
el seu defecte certificat de formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o
entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui
garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.
El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en possessió
del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar que
totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions
establertes a l'ITC "MIE-AEM-4".
2.6.

Treballadors Autònoms

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa
una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix
contractualment davant el Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar
determinades parts o instal·lacions de l’obra.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom:
Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del
R.D. 1627/1997.
Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 1627/1997,
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durant l'execució de l'obra.
Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l'article 29,
1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials
establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en
qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert.
Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball
per part dels treballadors.
Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig,
sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de protecció
individual per part dels treballadors.
Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de salut
durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha.
Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS):
La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les prescripcions
de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que l'empresari Contractista
posa a disposició dels seus treballadors.
Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han d'utilitzar
equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels
diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i
l'entorn del treball.
2.7.

Treballadors

Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de
forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un
contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar
a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les
instruccions d’aquell.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador:
El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut.
El deure d'indicar els perills potencials.
Té responsabilitat dels actes personals.
Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la
seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).
Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos
Laborals.
Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent.
Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la dels
seus companys o tercers aliens a l'obra.
Té el dret de fer us i el fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes
especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva
permanència a l’obra.
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DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL
Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui
específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de
Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent:
Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.
Bases del Concurs.
Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de Seguretat
i salut en fases de Projecte i/o d’Obra.
Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut.
Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut.
Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de Seguretat,
redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de
Seguretat.
Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut.
Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista.
Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista per
l’obra en qüestió.
Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o
Subcontractistes, d’aplicació en l’obra.
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats
com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes
relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de
consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les
interpretacions pertinents.
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions
tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el
Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al
Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat
pel Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà
responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de
qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament
inadequades, que hagin pogut adoptar el Contractista pel seu compte.
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions,
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de
Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la
Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme
l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser
materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el
corresponent Estudi de Seguretat i Salut.
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball
requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter
contractual que si s’hagués recollit en tots.
3.2.

Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel
Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva
interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut
per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la
declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador,
millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del
Pla de Seguretat i Salut del Contractista.
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador
de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la
consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant,
vinculants per les parts contractants.
3.3.

Pla de Seguretat i Salut del Contractista

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de
l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis,
mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de
conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i
9). El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals
establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar
formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, adjuntarà, com a mínim, els plànols següents
amb els continguts que en cada cas s’indiquen.
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn.
Indicant:
- Ubicació dels serveis públics.
- Electricitat.
- Clavegueram.
- Aigua potable.
- Gas.
- Oleoductes.
- Altres.
- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos).
- Accessos al recinte.
- Garites de control d’accessos.
- Acotat del perímetre del solar.
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar.
- Edificacions veïnes existents.
- Servituds.
Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant:
-

Tancament del solar.
Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells.
Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants.
Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra:
- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,).
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,).
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,).
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-

-

-

- Farmaciola: Equipament.
- Altres.
Llocs destinats a apilaments.
- Àrids i materials ensitjats.
- Armadures, barres, tubs i biguetes.
- Materials paletitzats.
- Fusta.
- Materials ensacats.
- Materials en caixes.
- Materials en bidons.
- Materials solts.
- Runes i residus.
- Ferralla.
- Aigua.
- Combustibles.
- Substàncies tòxiques.
- Substàncies explosives i/o deflagrants.
Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst.
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants,
maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids.
- Estació de formigonat.
- Sitja de morter.
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids.
Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament.
Senyalització de circulació.
Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat.
Esquema d’instal·lació elèctrica provisional.
Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional.
Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua.

Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció
Col·lectiva.
(*) Representació cronològica per fases d’execució.
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de
façanes:
- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de
façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de
tancaments i coberta.(*).
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent
- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia
justificació en l‘ESS.
- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat.
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia
justificació en l’ESS.
- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia
justificació en l‘ESS.
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals
d’escales:
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- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de
travessers d’escales (*).
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent.
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers
d’escales.
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de
patis de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats.
- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol
perimetral (*).
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat
- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors.
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat
sota taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables.
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos
d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals.
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat.
Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas. Contingut:
•
•
•
•
•
•
•

Passarel·les (ubicació i elements constitutius).
Escales provisionals.
Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits.
Abalisament i senyalització de zones de pas.
Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys.
Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles.
Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres
exteriors amb risc de caigudes d’altura.

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i
manteniment posterior de l’obra executada (*).
-

Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana.
Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals.
Bastides especials.
Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i
evacuació d’equips.
Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no
transitables.
Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de
Protecció Col·lectiva.
Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals
i patis.
Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils.
Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació.
Altres.
(*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu.

Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*).
- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes.
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades.
(*) Tant sols per a obres complexes o especials.
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Altres.

3.4.

El ''Llibre d'Incidències''

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat
per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional corresponent (O.
Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998).
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la Direcció
d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels
Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del
representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que considerin adient
respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista
procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores.
3.5.

consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació
del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciósadministratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció.

Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i Coordinació'' i
documentació contractual annexa en matèria de Seguretat

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant),
Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i
Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment
de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses
notarials i fiscals que es derivin.
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves
facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be
designar a l’efecte, segons procedeixi.
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present
Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència,
constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap
naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista, excepte les que
s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa
o força o efecte algun.
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o
concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de
Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà
responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el
Contractista.
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per
qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos,
llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts
afectades.
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol
altre recurs prescrit per la llei.
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació
contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ
Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i
vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació.
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista,
no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter
tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.
4.1.

Textos generals

Convenis col·lectius.
“Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM 20 de mayo
de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de
febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de octubre de 1966)”. Derogada
parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13
de noviembre de 2004)”.
“Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM 28 de agosto de 1970 (BOE 5, 7, 8, 9 de
septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de marzo de 1972 (BOE
31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973
(BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre
de 1994)”.
“Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16 de marzo
de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre
de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”,
“R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D.
773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001
(BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”.
“Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”. Modificada
per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”.
“Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 28 de julio
(BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“, “R.D.
1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de
septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“.
“Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias
correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo
(BOE de 13 de octubre de 1986)“.
“Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre de 1987
(BOE 29 de diciembre de 1987)”.
“Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre
Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra
(BOE de 23 de noviembre de 1990)”.
“Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 1995)”.
Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”.
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“Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio
de 1995)”.
“Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 26 de
septiembre de 1995)”.
“Reglamento de los servicios de prevención. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de
1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 688/2005
(BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i
“R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”.
“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14 de abril
de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de
2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”.
“Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que
comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D. 487/1997 de 14 de abril
de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”.
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(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre de 2004).
“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de julio,
en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por parte de
los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de
noviembre de 2004)”.
“Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de
resistencia frente al fuego”.
“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones
mecánicas”.
“Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de
mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”.

“Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de agosto de 1997)”.

“Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.

“Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las
actividades mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre (BOE 7 de octubre de 1997)”.

“Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de
carreteras del Estado”.

“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D. 1627/1997 de 24 de
octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i
“R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto
de 2007)”.

“Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 250 de
19 de octubre)”.

Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les obres de
construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998).
“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo
temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de febrero de 1999)”.
“Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de 1999)”.
“Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”.
“Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de
productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”.
Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”.
“Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria
contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”.
“Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos
laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”.
“Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 10 de
enero de 2004)”.
Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención de
laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE 31 de enero de 2004).
Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades de
prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions de
designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut

“Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23 de
marzo de 2007)”.
“Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de agosto)”.
Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per
intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008).
“Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por
R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”.
Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per
infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva
publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009).
“Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la
aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”.
“Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de
noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos
derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”.
“Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en
el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”.
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“Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional para la
seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de
2009)“.

“Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo (BOE
de 18 de junio de 2003).

''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de
la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción (BOE 71 de
23 de marzo de 2010).''

“Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. Desenvolupada
per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto 1367/2007 (BOE de
23 de octubre 2007)”.

''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se modifica el
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en lo que
respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para lámparas y líquidos encendedores de barbacoa
y compuestos organoestánnicos).''
''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales (BOE
99 de 24 de abril de 2010).''
''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010).''
''Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y manipulación de
gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que
los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010).''
''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre protección
sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de julio (BOE 279
de 18 de novimebre de 2010).''
4.2.

Condicions ambientals

Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985).
Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i vigilància mèdica
en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de
1987).
“Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”.
“Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”.
Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”.
“Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de
1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto 349/2003
(BOE de 5 de abril de 2003)”.
“Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras en el
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. Modificat
per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”.

“Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.
“Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones
acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”.
“Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 16 de
noviembre de 2007)”.
4.3.

Incendis

Ordenances municipals.
“Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de
Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”. Complementat per “Orden de
16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto
de 1999)”.
Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals (DOGC
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per Ordre
MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003).
“Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de 18 de
marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37
de 12 de febrero”.
4.4.

Instal·lacions elèctriques

“Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 27de
diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes de 19 de setembre
de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”.
“Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978,
“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”.
Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de les
distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988).
“Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 1997)”.
Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”.
Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi
nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001).
“Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”.
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Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament elèctric
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001).
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de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.

“Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de septiembre
de 2002)”.

“Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 de
septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.

“Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el
inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por Real
Decreto 842/2002, de 2 de agosto”.

“Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad
Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25
septiembre de 1998)”.

“Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el que se
aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de
alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de
2008)”.

“Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación de la
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión, y se
modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos de presión
(BOE de 31 de mayo de 1999)”.

“Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: ITC-BT-09
Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y temporales de obras”.

“Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas, por el
que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos
industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”.

4.5.

Equips i maquinària

“Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los aparatos
elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos impulsores (BOE
de 9 de agosto de 1974)”.
“Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores para
obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE de 14 de
marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008
(BOE de 11 de octubre de 2008)”.
“Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de 1979)”.
Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE de 28 de
noviembre de 1990)”.
“Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre (BOE
de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de
1997)”.
“Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la
Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de
manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.
“Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de
la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados
miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995
(BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto
1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.
“Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial por la que
se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)”.
“Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 1997)”.
“Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos
de protección Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”.
“Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de agosto

“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de
18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización
por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13
de noviembre de 2004)”.
“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la seguridad de
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones
mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”.
Instruccions Tècniques Complementaries:
“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden de 31 de mayo
de 1982 (BOE de 23 de junio de 1982)”. Modificació: “Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE de 7 de
noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 de
noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28
de abril de 1998)”.
“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 de octubre
de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 1988)”. “Autorización
de instalación de ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25
de septiembre de 1998)”. “Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas.
Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)”.
“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE
17 de julio de 2003)”.
“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de junio
de 1989)”.
“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas móviles
autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”.
“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. OM. 8 de
abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.
“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e
inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”.
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Equips de protecció individual

“Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. R.D.
1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de mayo de
1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 de
mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996
(BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”,
“Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000
(BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de
septiembre de 2001)”.
“Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de
noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por
Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”.

“Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de 1986
sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudacion de
actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de
marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de
mayo de 1999)”.
“Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y
registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de
enero de 2007)”.
“Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en el
registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 17 de
agosto de 2007)”.
Convenis col·lectius.

“R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.

“Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios (BOE 268 de
6 de noviembre de 2009).”

“Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias de la
norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos,
marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de protección individual)
[notificada con el número C(2006) 777]”.

''Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de explosivos,
aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo dispuesto en la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (BOE
67 de 18 de marzo de 2010).''

Normes Tècniques Reglamentàries.
4.7.

5.

Senyalització
5.1.

“Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 485/1997
(BOE 23 de abril de 1997)”.
“Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de
obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”.
Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”.
4.8.

CONDICIONS ECONÒMIQUES

Diversos

“Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas
complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de
Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de abril de 1987 (BOE
de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”.
“Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, productos
explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”.
“Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos (BOE de
12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de 2005)” i “Orden
INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)”. Complementada per la “Resolución de 24
de agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero
de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3
de febrero de 2007)”.
“Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de
accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de
diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)”.

Criteris d'aplicació

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat
d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per
conseqüent, incorporat al Projecte.
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el
conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària
d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides
alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió.
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut
podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de
Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi
disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A
aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra
com un capítol més del mateix.
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el
mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de
Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les
normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels
organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis
Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP).
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5.2.

Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les
partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment
d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat
i Salut del Contractista per cada obra.
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Tècniques analítiques de seguretat
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i
la recerca de les causes.
Prèvies als accidents.-

El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte
d’obra.
5.3.

Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del
Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres.
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des
de la seva adjudicació, podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de
Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en
els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el
text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
5.4.

Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i
Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i
Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les
següents Penalitzacions:
1.2.3.4.5.-

6.

6.1.

MOLT LLEU
LLEU
GREU
MOLT GREU
GRAVÍSSIM

:
:
:
:
:

3% del Benefici Industrial de l’obra contractada
20% del Benefici Industrial de l’obra contractada
75% del Benefici Industrial de l’obra contractada
75% del Benefici Industrial de l’obra contractada
Paralització dels treballadors +100% del Benefici
Industrial de l’obra contractada + Pèrdua
d’homologació com Contractista, per la mateixa
Propietat, durant 2 anys.

Posteriors als accidents.•

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes
corregir el Risc
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els
factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i
Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre
El Factor Tècnic:
-

Sistemes de Seguretat
Proteccions col·lectives i Resguards
Manteniment Preventiu
Proteccions Personals
Normes
Senyalització

El Factor Humà:
-

Previsions del Contractista a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas,
detectar i corregir els riscos d'accidents laborals.

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques
Analítiques i Operatives de Seguretat:

Notificació d'accidents.
Registre d'accidents
Investigació Tècnica d'Accidents.

Tècniques operatives de seguretat.

CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera concreta de
desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra.

Inspeccions de seguretat.
Anàlisi de treball.
Anàlisi Estadística de la sinistralitat.
Anàlisi del entorn de treball.

6.2.

Test de Selecció prelaboral del personal.
Reconeixements Mèdics prelaborals.
Formació
Aprenentatge
Propaganda
Acció de grup
Disciplina
Incentius

Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els
documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a la
seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral.
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Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants:
•
•
•
•
•
•
•

6.3.

Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció
Preventiva.
Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal
Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de
gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció.
Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció
Documents vinculants, actes i/o memoràndums.
Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa
Control de Qualitat de Seguretat del Producte.

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada
de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic
d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques.
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de
Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a
mínim un reconeixement periòdic anual.
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit
per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació
cronològica a les matèries de la seva competència:
-

Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria de
Seguretat i Salut

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i
Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra
de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama
general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres.
6.5.
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com
a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis
i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘.
En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la
Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa.
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical
de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment
de la seva important missió.
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,
haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta
obra.
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als
responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria
preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb
indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions.
6.4.

Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre
Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les
condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball.
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que
estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà
periòdicament el control d'existències.
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com
les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva.

Higiene i Prevenció al treball.
Medicina preventiva dels treballadors.
Assistència Mèdica.
Educació sanitària i preventiva dels treballadors.
Participació en comitè de Seguretat i Salut.
Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.

Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es
nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerantse en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en
absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu
nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat.
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de
realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que
correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola.
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra
ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables
de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada
fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap
d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat).
6.6.

Competències de Formació en Seguretat a l'obra

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 es seguirà si són
traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells
d'elevació.
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.
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7.

7.1.

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS,
MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES
Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes
−

Definició

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas,
d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària
per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament,
desplaçament i accionament d’un material.
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−

Emmagatzematge i manteniment
Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i
contingudes en la seva ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc
assignat, seguint les instruccions del fabricant.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC.
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran documentades i
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic,
delegat per l’usuari.
7.3.

Normativa aplicable

El terme equip i/o màquina també cobreix:
−
•
•

Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar
solidàriament.
Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a
una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o
una ferramenta.

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar
d’Utilitat Preventiva (MAUP).
−

Característiques

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel
fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització,
així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en
les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i
esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li
siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc
ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades:
•
•
•
•
•

7.2.

Nom del fabricant.
Any de fabricació, importació i/o subministrament.
Tipus i número de fabricació.
Potència en Kw.
Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si
procedeix.

Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, Màquines
i/o Màquines-Ferramentes

− Elecció d’un Equip
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de
garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball.
−

Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de
Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘:

Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i
dates d’entrada en vigor

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea
Directiva fonamental.
Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats
membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives del Consell
91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L
175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives
s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98).
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat pel Reial
Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95).
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95.
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95.
Excepcions:
Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96.
Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97.
Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 94/C253/03 D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97.
Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97.
Altres Directives.
Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats
membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E.
Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial Decret
154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95).
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88.
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97.
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat
Industrial (B.O.E. de 13/7/98).
Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats
membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les
Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE.
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Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel Reial
Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95).
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91.
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97.
Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats
membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les
Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93);
92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091,
de 7/4/1999).
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial Decret
1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96).
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor del
R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96.
Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats
membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del
Consell 93/68/CEE.
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat pel Reial
Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95).
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor
del R.D. 276/1995: el 28/3/95.
Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació de
legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes
potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94).
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96).
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03.
Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l’aproximació de les
legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97).
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02.
Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, relatives a
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de l’emissió sonora de
màquines i materials utilitzats en les obres de construcció.
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de
18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre
Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96).
Entrada en vigor: En funció de cada directiva.
Sobre utilització de màquines i equips per al treball:
Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i de
salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de
30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de
30/12/95).
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97).
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de l’Annex II, que
entren en vigor el 5/12/98.
−

Normativa d’aplicació restringida

Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de
normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de
8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de
Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats

(B.O.E. d’11/5/91).
Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-3
del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de manutenció
(B.O.E. de 9/6/89).
Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres (B.O.E. de
14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per l'Ordre de
31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981)
Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica Complementària
MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per
a obres (B.O.E. de 17/7/03).
Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció
Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a
Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03).
Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de
normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00).
Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el
Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D
614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001.

27. PLÀNOL DE SITUACIÓ
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6LVWHPD GH VXEMHFFLy HQ SRVLFLy GH WUHEDOO L SUHYHQFLy GH SqUGXD
G HTXLOLEUL FRPSRVW G XQD EDQGD GH FLQWXUD VLYHOOD UHFRO]DPHQW
GRUVDO HOHPHQWV G HQJDQ[DPHQW FRQQHFWRU HOHPHQW
G DPDUUDPHQW GHO VLVWHPD G DMXVW GH ORQJLWXG KRPRORJDW VHJRQV
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8OOHUHV GH VHJXUHWDW DQWLLPSDFWHV HVWjQGDUG DPE PXQWXUD
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$SDUHOO G DQFRUDWJH SHU D HTXLS GH SURWHFFLy LQGLYLGXDO FRQWUD
FDLJXGD G DOoDGD KRPRORJDW VHJRQV 81((1  DPE IL[DFLy
DPEWDFPHFjQLF 3
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3DQWDOOD IDFLDO SHU D SURWHFFLy GH ULVFV PHFjQLFV DPE YLVRU GH
PDOOD GH UHL[HWD PHWjOāOLFD SHU DFREODU DO FDVF DPE DUQqV
DEDWLEOHKRPRORJDGDVHJRQV81((1 3
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*UDQRWD GH WUHEDOO SHU D FRQVWUXFFLy GH SROLqVWHU L FRWy
  FRORU EHL[ WUDPD  DPE EXW[DTXHV LQWHULRUV
KRPRORJDGDVHJRQV81((1 3
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&DPLVD GH WUHEDOO SHU D FRQVWUXFFLy GH SROLqVWHU L FRWy
  FRORU EHL[ DPE EXW[DTXHV LQWHULRUV WUDPD 
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3DQWDORQV GH WUHEDOO SHU D VROGDGRUV LR WUHEDOODGRUV GH WXEV GH
FRWy   DPE EXW[DTXHV LQWHULRUV GRWDGHV GH FUHPDOOHUHV
PHWjOāOLTXHV KRPRORJDWV VHJRQV 81((1  81((1  L
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$UPLOOD GH WUHEDOO GH SROLqVWHU HPEXDWDGD DPE PDWHULDO DwOODQW 3
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$UPLOOD UHIOHFWDQW DPE WLUHV UHIOHFWDQWV D OD FLQWXUD DO SLW L D
O HVTXHQDKRPRORJDGDVHJRQV81((1 3
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&DVDFD WLSXV HQJLQ\HU GH SROLqVWHU HPEXDWDGD DPE PDWHULDO
DwOODQWEXW[DTXHVH[WHULRUV 3
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,PSHUPHDEOH DPE MDTXHWD FDSXW[D L SDQWDORQV SHU D HGLILFDFLy
GH 39& VROGDW GH  PP GH JUXL[ KRPRORJDW VHJRQV 81((1
 3







 +

X

'DYDQWDO SHU D VROGDGRU GH VHUUDWJH KRPRORJDW VHJRQV
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-DTXHWD SHU D VROGDGRU GH VHUUDWJH KRPRORJDGD VHJRQV
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3DUHOO GH PDQLJXHWV DPE SURWHFFLy SHU D HVSDWOOD SHU D VROGDGRU
HODERUDW DPE VHUUDWJH KRPRORJDWV VHJRQV 81((1 
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$UQqV SHU D VHQ\DOLVWD DPE WLUHV UHIOHFWDQWV D OD FLQWXUD DO SLW D
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0DVFDUHWD GH SURWHFFLy UHVSLUDWzULD KRPRORJDGD VHJRQV
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6HPLPjVFDUD GH SURWHFFLy ILOWUDQW FRQWUD SDUWtFXOHV KRPRORJDGD
VHJRQV81((1 3
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)LOWUH FRQWUD SDUWtFXOHV LGHQWLILFDW DPE EDQGD GH FRORU EODQF
KRPRORJDWVHJRQV81((1L81((1 3
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3DUHOOD GH JXDQWV G DOWD UHVLVWqQFLD DO WDOO L D O DEUDVVLy SHU D
IHUUDOOLVWD DPE GLWV L SDOPHOO GH FDXW[~ UXJyV VREUH VXSRUW GH
FRWy L VXEMHFFLy HOjVWLFD DO FDQHOO KRPRORJDWV VHJRQV 81((1
L81((1 3







3DUHOOD GH JXDQWV DwOODQWV GHO IUHG L DEVRUEHQWV GH OHV YLEUDFLRQV
GH 39& VREUH VXSRUW G HVFXPD GH SROLXUHWj IROUDWV LQWHULRUPHQW
DPE WHL[LW KLGUzIXJ UHYHUVLEOH DPE PDQLJXHWV ILQV D PLJ
DYDQWEUDo KRPRORJDWV VHJRQV 81((1  L 81((1  3 




3DUHOOD GH JXDQWV GH PDWHULDO DwOODQW SHU D WUHEDOOV HOqFWULFV
FODVVH  ORJRWLS FRORU EHL[ WHQVLy Pj[LPD  9 KRPRORJDWV
VHJRQV81((1 3



3DUHOOD GH ERWHV GLHOqFWULTXHV UHVLVWHQWV D OD KXPLWDW GH SHOO
UHFWLILFDGD DPE WXUPHOOHUD HQFRL[LQDGD VROD DQWLOOLVFDQW L
DQWLHVWjWLFD IDOFD DPRUWLGRUD SHU DO WDOy OOHQJHWD GH PDQ[D GH
GHVSUHQLPHQW UjSLG VHQVH IHUUDPHQWD PHWjOāOLFD DPE SXQWHUD
UHIRUoDGDKRPRORJDGHVVHJRQV',1 3



3DUHOOD GH ERWHV EDL[HV GH VHJXUHWDW LQGXVWULDO SHU D VROGDGRU
UHVLVWHQWV D OD KXPLWDW GH SHOO UHFWLILFDGD DGREDGD DO FURP DPE
WXUPHOOHUD HQFRL[LQDGD DPE OOHQJHWD GH PDQ[D GH
GHVSUHQLPHQW UjSLG SXQWHUD PHWjOāOLFD VROD DQWLOOLVFDQW IDOFD
DPRUWLGRUD G LPSDFWHV DO WDOy L VHQVH SODQWLOOD PHWjOāOLFD
KRPRORJDGHV VHJRQV 81((1 ,62  81((1 ,62 
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3DUHOOD GH SODQWLOOHV DQWLFODXV GH IOHL[ G DFHU GH  PP GH JUXL[
GH  NJ GH UHVLVWqQFLD D OD SHUIRUDFLy SLQWDGHV DPE SLQWXUHV
HSR[L L IROUDGHV KRPRORJDGHV VHJRQV 81((1 ,62  L
81((1 3

 +

X

&LQWXUyDQWLYLEUDFLyDMXVWDEOHLGHWHL[LWWUDQVSLUDEOH 3
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6LVWHPD DQWLFDLJXGD FRPSRVW SHU XQ DUQqV DQWLFDLJXGD DPE
WLUDQWV EDQGHV VHFXQGjULHV EDQGHV VXEJO~WLHV EDQGHV GH FXL[D
UHFRO]DPHQW GRUVDO SHU D VXEMHFFLy HOHPHQWV G DMXVW HOHPHQW
GRUVDO G HQJDQ[DPHQW G DUQqV DQWLFDLJXGD L VLYHOOD LQFRUSRUDW D
XQ HOHPHQW G DPDUUDPHQW FRPSRVDW SHU XQ WHUPLQDO
PDQXIDFWXUDW KRPRORJDW VHJRQV 81((1  81((1 
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3URWHFFLy FROāOHFWLYD KRULW]RQWDO G REHUWXUHV DPE [DU[D SHU D
SURWHFFLRQV VXSHUILFLDOV FRQWUD FDLJXGHV GH ILO WUHQDW GH
SROLDPLGD QR UHJHQHUDGD GH WHQDFLWDW DOWD GH  PP GH
GLjPHWUH [ PP GH SDV GH PDOOD FRUGD SHULPHWUDO GH
SROLDPLGD GH  PP GH GLjPHWUH QXDGD D OD [DU[D IL[DGD DPE
IOHL[LWDFVG H[SDQVLyLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV 3





35(6683267



+

P

%DUDQD GH SURWHFFLy SHU D HVFDOHV G DOojULD  P DPE WUDYHVVHU
GH WDXOy GH IXVWD IL[DGD DPE VXSRUWV GH PXQWDQW PHWjOāOLF DPE
PRUGDVVDSHUDOVRVWUHLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV 3
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&DEOH ILDGRU SHU DO FLQWXUy GH VHJXUHWDW IL[DW HQ DQFRUDWJHV GH
VHUYHLLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV 3
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0DUTXHVLQD GH SURWHFFLy GH  P DPE HVWUXFWXUD PHWjOāOLFD
WXEXODULSODWDIRUPDGHIXVWDGHVPXQWDWJHLQFOzV 3
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3HoD GH SOjVWLF HQ IRUPD GH EROHW GH FRORU YHUPHOO SHU D
SURWHFFLy GHOV H[WUHPV GH OHV DUPDGXUHV SHU D TXDOVHYRO
GLjPHWUHDPEGHVPXQWDWJHLQFOzV 3
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$QHOODW SHU D HVFDOHV GH Pj DPE SODWLQHV G DFHU GH [ PP
FROāORFDGHV KRULW]RQWDOPHQW FDGD  FP L XQLGHV DPE  WLUHV
YHUWLFDOVGHODPDWHL[DSODWLQD 3
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3DQWDOOD DwOODQW SHU D WUHEDOOV HQ ]RQHV G LQIOXqQFLD GH OtQLHV
HOqFWULTXHVHQWHQVLy 3
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6HQ\DO GH SURKLELFLy QRUPDOLW]DGD DPE SLFWRJUDPD QHJUH VREUH
IRQV EODQF GH IRUPD FLUFXODU DPE FDQWHOOV L EDQGD WUDQVYHUVDO
GHVFHQGHQW G HVTXHUUD D GUHWD D  HQ FRORU YHUPHOO GLjPHWUH
 FP DPE FDUWHOO H[SOLFDWLX UHFWDQJXODU SHU VHU YLVWD ILQV  P
IL[DGDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV 3
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6HQ\DO LQGLFDWLYD GH OD XELFDFLy G HTXLSV G H[WLQFLy G LQFHQGLV
QRUPDOLW]DGD DPE SLFWRJUDPD EODQF VREUH IRQV YHUPHOO GH IRUPD
UHFWDQJXODU R TXDGUDGD FRVWDW PDMRU  FP SHU VHU YLVWD ILQV 
PGHGLVWjQFLDIL[DGDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV 3







/OXPHQHUD DPE OjPSDGD IL[D FRORU DPEUH L DPE HO GHVPXQWDWJH
LQFOzV 3







PHV /ORJXHU PzGXO SUHIDEULFDW GH VDQLWDULV GH [[ P GH SODIy
G DFHU ODFDW L DwOODPHQW GH SROLXUHWj GH  PP GH JUXL[
UHYHVWLPHQW GH SDUHWV DPE WDXOHU IHQzOLF SDYLPHQW GH ODPHOāOHV
G DFHU JDOYDQLW]DW DPE LQVWDOāODFLy GH ODPSLVWHULD  ODYDER
FROāOHFWLX DPE  DL[HWHV  SODTXHV WXUFD  GXW[HV PLUDOO L
FRPSOHPHQWV GH EDQ\ DPE LQVWDOāODFLy HOqFWULFD  SXQW GH OOXP
LQWHUUXSWRUHQGROOVLSURWHFFLyGLIHUHQFLDO 3







$PRUWLW]DFLy GH PzGXO SUHIDEULFDW GH VDQLWDULV GH [[ P
GH SODIy G DFHU ODFDW L DwOODPHQW GH SROLXUHWj GH  PP GH JUXL[
UHYHVWLPHQW GH SDUHWV DPE WDXOHU IHQzOLF SDYLPHQW GH ODPHOāOHV
G DFHU JDOYDQLW]DW DPE LQVWDOāODFLy GH ODPSLVWHULD  ODYDER
FROāOHFWLX DPE  DL[HWHV  SODTXHV WXUTXHV  GXW[HV PLUDOO L
FRPSOHPHQWV GH EDQ\ DPE LQVWDOāODFLy HOqFWULFD  SXQW GH OOXP
LQWHUUXSWRU HQGROOV L SURWHFFLy GLIHUHQFLDO FROāORFDW L DPE HO
GHVPXQWDWJHLQFOzV 3







PHV /ORJXHU GH PzGXO SUHIDEULFDW GH YHVWLGRUV GH [[ P GH
SODIy G DFHU ODFDW L DwOODPHQW GH SROLXUHWj GH  PP GH JUXL[
UHYHVWLPHQW GH SDUHWV DPE WDXOHU IHQzOLF SDYLPHQW GH ODPHOāOHV
G DFHU JDOYDQLW]DW DPE DwOODPHQW GH ILEUD GH YLGUH L WDXOHU IHQzOLF
DPE LQVWDOāODFLy HOqFWULFD  SXQW GH OOXP LQWHUUXSWRU HQGROOV L
SURWHFFLyGLIHUHQFLDO 3







$PRUWLW]DFLy GH PzGXO SUHIDEULFDW GH YHVWLGRUV GH [[ P
GH SODIy G DFHU ODFDW L DwOODPHQW GH SROLXUHWj GH  PP GH JUXL[
UHYHVWLPHQW GH SDUHWV DPE WDXOHU IHQzOLF SDYLPHQW GH ODPHOāOHV
G DFHU JDOYDQLW]DW DPE DwOODPHQW GH ILEUD GH YLGUH L WDXOHU IHQzOLF
DPE LQVWDOāODFLy HOqFWULFD  SXQW GH OOXP LQWHUUXSWRU HQGROOV L
SURWHFFLy GLIHUHQFLDO FROāORFDW L DPE HO GHVPXQWDWJH LQFOzV 3 
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%DQF GH IXVWD GH  P GH OODUJjULD L  P G DPSOjULD DPE
FDSDFLWDW SHU D  SHUVRQHV FROāORFDW L DPE HO GHVPXQWDWJH LQFOzV
3









+%&-)



+48$



+48



+48$$



+48$

X

 +48



3jJ 

'DWD 

X

X

 +%%$(

X

5qWRO DGKHVLX 0,(5$7 GH PDQLREUD SHU D TXDGUH R
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7DXOD GH IXVWD DPE FDSDFLWDW SHU D  SHUVRQHV FROāORFDGD L DPE
HOGHVPXQWDWJHLQFOzV 3
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6HQ\DO G DGYHUWqQFLD QRUPDOLW]DGD DPE SLFWRJUDPD QHJUH VREUH
IRQV JURF GH IRUPD WULDQJXODU DPE HO FDQWHOO QHJUH FRVWDW PDMRU
 FP DPE FDUWHOO H[SOLFDWLX UHFWDQJXODU SHU VHU YLVWD ILQV  P
GHGLVWjQFLDIL[DGDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV 3
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)RUQ PLFURRQHV SHU D HVFDOIDU PHQMDUV FROāORFDW L DPE HO
GHVPXQWDWJHLQFOzV 3
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([WLQWRU GH SROV VHFD GH  NJ GH FjUUHJD DPE SUHVVLy
LQFRUSRUDGD SLQWDW DPE VXSRUW D OD SDUHW L DPE HO GHVPXQWDWJH
LQFOzV 3



5HFLSLHQW SHU D UHFROOLGD G HVFRPEUDULHV GH  O GH FDSDFLWDW
FROāORFDWLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV 3
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7DQFD G DOojULD  P GH SODQ[D QHUYDGD G DFHU JDOYDQLW]DW SDOV
GH WXE G DFHU JDOYDQLW]DW FROāORFDWV FDGD  P VREUH GDXV GH
IRUPLJyLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV 3
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3ODFD DPE SLQWXUD UHIOHFWDQW WULDQJXODU GH  FP GH FRVWDW SHU D
VHQ\DOVGHWUjQVLWIL[DGDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV 3
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*DUODQGD UHIOHFWRUD DPE XQ VXSRUW FDGD  P L DPE HO
GHVPXQWDWJHLQFOzV 3
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%DOLVD OOXPLQRVD G DOWD LQWHQVLWDW HVWURERVFzSLFD L DPE HO
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10.6 MANUAL DE MANTENIMENT

Annex 10.6: Projecte de rehabilitació i reforma d’una vivenda unifamiliar entre mitgeres a la vila de Sallent

ÍNDEX MANUAL DE MANTENIMENT
1.INSTRUCCIONS D’ÚS I MANTENIMENT
1.1.INFRAESTRUCTURA: SOTERRANIS O CAMBRA SANITÀRIA
1.2.ESTRUCTURA
1.3.COBERTES
1.4.TANCAMENTS EXTERIORS VERTICALS: FAÇANES I MITGERES
1.5.TANCAMENTS I DIVISÒRIES INTERIORS
1.6.REVESTIMENTS I PAVIMENTS INTERIORS
1.7.INSTAL·LACIÓ D’AIGUA
1.8.INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT
1.9.INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT
1.10.INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ
1.11.INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ
2.FITXES D’OPERACIONS PREVENTIVES
2.1.FITXA DE MANTENIMENT. SUBSISTEMA: INFRAESTRUCTURA
2.2.FITXA DE MANTENIMENT. SUBSISTEMA: ESTRUCTURA
2.3.FITXA DE MANTENIMENT. SUBSISTEMA: COBERTES
2.4.FITXA DE MANTENIMENT. SUBSISTEMA: FAÇANES
2.5.FITXA DE MANTENIMENT. SUBSISTEMA: TANCAMENTS I DIVISÒRIES INTERIORS
2.6.FITXA DE MANTENIMENT. SUBSISTEMA: REVESTIMENTS I PAVIMENTS
2.7.FITXA DE MANTENIMENT. SUBSISTEMA: INSTAL·LACIÓ D'AIGUA
2.8.FITXA DE MANTENIMENT. SUBSISTEMA: INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
2.9.FITXA DE MANTENIMENT. SUBSISTEMA: INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT
2.10.FITXA DE MANTENIMENT. SUBSISTEMA: INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ
2.11.FITXA DE MANTENIMENT. SUBSISTEMA: INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ
2.12.FITXA DE MANTENIMENT. SUBSISTEMA: INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS
3. CALENDARI D’ACTUACIONS DE MANTENIMENT PREVENTIU
3.1.ANY 2012
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3.6.ANY 2017
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Annex 10.6: Projecte de rehabilitació i reforma d’una vivenda unifamiliar entre mitgeres a la vila de Sallent

1.INSTRUCCIONS D’ÚS I MANTENIMENT

competent.

1.1.INFRAESTRUCTURA: SOTERRANIS O CAMBRA SANITÀRIA

Si de les necessitats de càrrega o de la col·locació d’aparells concrets es preveu que poden resultar
sobrecàrregues elevades, caldrà que un tècnic n’estudií la viabilitat.

INSTRUCCIONS D’ÚS:
Durant la vida de l’edifici poden produir-se lesions en els fonaments, les soleres i en els murs enterrats,
que normalment obtindran la qualificació d’important. Aquestes lesions poden ser degudes, per
exemple, a assentaments, moviments de terres, obres, corrents d’aigua subterrànies, etc. En aquests
casos, cal que un tècnic especialista realitzi un informe sobre les lesions detectades, en el qual en
determinarà la gravetat i les intervencions a realitzar.
Les lesions en els fonaments no poden ser apreciades directament; es detecten per lesions que
apareixen en altres elements constructius, que normalment són les parets.
La humitat directa, que pot provenir del subsòl, s’ha de corregir de forma urgent per evitar la degradació
dels elements constructius que hi estan en contacte.
La humitat indirecta requereix una bona ventilació dels espais on hi ha elements estructurals (ventilació
de sostres i cambres sanitàries). Sempre que es pugui, el sostre sanitari i la cambra que es crea per
sota, haurien de ser accessibles.
INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT:
Les operacions de manteniment seran les indicades en el Pla de manteniment. En el cas de que hi hagi
elements de manteniment que no estiguin contemplats dins del Pla de manteniment, caldrà que un
tècnic competent estableixi les prescripcions oportunes.

Les humitats són unes de les principals causes de deteriorament de l’estructura dels edificis i, en els
casos més greus, poden arribar a comprometre la seguretat de l’immoble i dels ocupants. Per aquest
motiu, si es detecta alguna humitat es prendran ràpidament les mesures correctores oportunes, i si és
el cas s’avisarà del fet a la Propietat. En els materials d’origen ceràmic i en els formigons es vigilarà
l’aparició d’eflorescències i taques. En els elements d'acer, l'existència de les oxidacions.
S’han de vigilar els símptomes de deteriorament que puguin aparèixer sobre les estructures de fusta
com poden ser la presència de fongs, de paràsits com ara tèrmits o corcs, podriments, etc.
S’han de vigilar els símptomes de deteriorament que puguin aparèixer sobre les estructures
metàl·liques com ara les taques de rovell, sulfatacions, podriments, etc.
Si s’observen altres lesions estructurals com ara deformacions, fissures, esquerdes o degradacions
dels materials, cal prendre immediatament les oportunes mesures correctores.
Quan es realitzin treballs de neteja o protecció, s'estudiarà l'efecte que puguin provocar els productes
utilitzats sobre els elements estructurals afectats. Sempre s'hauràn de seguir les instruccions d'ús i
manteniment que faciliti el fabricant.
INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT:
Les operacions de manteniment seran les indicades en el Pla de manteniment. En el cas de que hi hagi
elements de manteniment que no estiguin contemplats dins del Pla de manteniment, caldrà que un
tècnic competent estableixi les prescripcions oportunes.

1.2.ESTRUCTURA
INSTRUCCIONS D’ÚS:

1.3.COBERTES

Els elements estructurals com són pilars, bigues, parets o els mateixos sostres que formen cadascuna
de les plantes de l’edifici en constitueixen l’esquelet de suport, i per aquest motiu no s’hi poden fer ni
obres ni modificacions que els afectin. Tampoc no poden modificar-se altres elements estructurals com
ara els balcons, les marquesines o les escales. Si cal fer alguna intervenció sobre aquests elements és
necessari que un tècnic competent n'assumeixi la responsabilitat, i si és el cas s’ha de disposar d’una
autorització fefaent de la Propietat. Recordem que les obres que afecten l’estructura d’un immoble han
de disposar d’un projecte tècnic signat i visat, en el seu cas, per un tècnic competent i d’una llicència
municipal.

INSTRUCCIONS D’ÚS:

També serà necessària la intervenció d’un tècnic en el cas de voler dur a terme una redistribució
d'espais interiors per canvi d'envans i per obertura de passos, així com la realització de regates a les
parets de càrrega.

En el cas d'intervencions que impliquin obres de reforma, reparació o rehabilitació de les cobertes,
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal.

S’ha d’anar en compte de no sobrecarregar l’estructura de l’edifici doncs pot ser causa de l’aparició de
patologies. Es tindrà la precaució de situar els elements més pesats, o susceptibles d’admetre les
càrregues més pesades, a prop de columnes, pilars o parets de càrrega i en la mesura del possible
s’evitaran les càrregues puntuals elevades. Així mateix, determinats canvis d'ús també poden ser
origen de sobrecàrregues, per aquest motiu aquestes actuacions s’han de consultar a un tècnic

Si s'instal·len noves antenes, equips d'aire condicionat o, en general, elements que requereixin ser
fixats, la subjecció no ha d'afectar la impermeabilització. Tampoc s'han d'utilitzar les baranes
metàl·liques o d'obra com a punts d'ancoratge per a fixar-hi tensors de pals, astes i similars, ni els
conductes d'evacuació de fums existents.

Les cobertes s'utilitzaràn exclusivament per a l'ús previst en el projecte, de manera que mantinguin les
prestacions de seguretat i salubritat específiques per a les quals s'ha construït l'edifici.
Les cobertes, teulades, terrats i terrasses s'han de mantenir netes i sense vegetació (especialment les
buneres, els morrions, i les canals) i no hi ha d’haver cap tipus de material o objecte que pugui
convertir-se en un obstacle per al correcte desguàs de l’aigua.
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Si a més a més, aquestes noves instal·lacions necessiten un manteniment periòdic, caldrà preveure al
seu voltant les proteccions adequades per evitar danys a la impermeabilització i a l'acabat durant les
operacions de manteniment.
Si s'observa humitat en els sostres i parets sota coberta es procedirà a la seva immediata reparació per
a evitar efectes negatius sobre altres parts de l’edifici.
Els treballs de reparació sempre es realitzaran retirant la part malmesa per a no sobrecarregar
l’estructura.
Els terrats transitables
Els terrats transitables i les terrasses només s'han d'utilitzar per a l'ús que hagin estat projectats, i per
això cal evitar d'emmagatzemar-hi materials, mobles, etc. No s’hi ha d’abocar productes químics com
ara dissolvents, olis o lleixius, els quals, a més de fer malbé el paviment, poden provocar la destrucció
de la impermeabilització i, per tant, poden aparèixer degoters en la planta inferior.
Les teulades
Les teulades només són accessibles per al personal de manteniment de l’edifici, que només hi podrà
accedir equipat adequadament i amb les mesures de seguretat oportunes.
INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT:
Les operacions de manteniment seran les indicades en el Pla de manteniment. En el cas de que hi hagi
elements de manteniment que no estiguin contemplats dins del Pla de manteniment, caldrà que un
tècnic competent estableixi les prescripcions oportunes.
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modificarà cap element de fusteria ni s’hi subjectaran aparells de condicionament d’aire.
Els vidres només s’han de netejar amb aigua, preferentment tèbia, i s’han d’eixugar. Si s’utilitza un
producte que no sigui aigua, després s’han d’esbandir. S’ha d’anar amb compte de no fer servir un drap
sec, ja que el vidre es ratllaria.
Si mai es detectés l’aparició de fissures o esquerdes, la presència d’elements mal fixats o amb perill de
despreniment i caiguda, o filtracions d’aigua pels tancaments, es prendran ràpidament les mesures
correctores oportunes, i si és el cas s’avisarà del fet a la Propietat.
Així mateix, per a pujar o baixar béns per la façana en operacions de mudança, s’ha de recórrer a una
empresa especialitzada. Per a fer-ho no s’utilitzarà cap element que necessiti ser clavat, lligat o fixat a
la façana, ni als seus components, com ara baranes, cornises i elements decoratius en general.
Els paraments exteriors poden estar revestits amb pintures i amb vernissos diferents que, a més, tenen
una durada limitada, en funció, sobretot, de la seva exposició a la intempèrie i de l'ús. Cal refer aquests
acabats de forma periòdica utilitzant productes apropiats, compatibles amb els existents, i aplicant-los
d'acord amb les instruccions del fabricant.
Quan s’observin anomalies en els revestiments no imputables a l’ús, un tècnic especialista ha
d’estudiar la causa i dictaminar-ne la gravetat, així com les reparacions a realitzar.
Cal que la subjecció dels elements pesants es faci en parets mestres o si fos el cas en els elements
resistents respectant sempre les limitacions de càrrega que imposen les normes.
Mai no s’han de col·locar càrregues pesants als balcons ni a les galeries.

1.4.TANCAMENTS EXTERIORS VERTICALS: FAÇANES I MITGERES
INSTRUCCIONS D’ÚS:
Les façanes de l’edifici s'utilitzaran per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions de
seguretat i salubritat específiques per a les quals s'ha construït l'edifici.
En les façanes de l’edifici −principals, secundàries, i mitgeres− no es permet cap tipus
d’intervenció.Tampoc no es permet la instal·lació en les façanes d’aparells d’aire condicionat, antenes,
alarmes, rètols, tendals, persianes, pals, etc, tret dels llocs especialment habilitats per a aquestes
funcions. Si cal fer alguna intervenció sobre aquests elements és necessari que un tècnic competent
n'assumeixi la responsabilitat, i si és el cas s’ha de disposar d’una autorització fefaent de la Propietat.
Qualsevol intervenció s’ha de fer d’acord amb les normatives tècniques vigents que li siguin aplicables,
i si és el cas, amb els permisos municipals que corresponguin.
Les finestres i balconeres practicables de les façanes han d’obrir-se i tancar-se amb suavitat, evitant
cops bruscos que puguin provocar el trencament i la caiguda de vidres a la via pública. És per aquest
motiu que en cas de corrent d’aire o en dies amb vents forts, és convenient tancar les finestres.
Les canaleres i els forats de recollida d’aigua de les finestres i de les balconeres s’han de mantenir
nets.
No es recolzarà o fixarà, sobre les finestres i les balconeres cap element de subjecció de bastides,
politges, mecanismes de neteja exterior o altres objectes que puguin fer-les malbé. Tampoc no es

Periòdicament s’ha de comprovar que no hi ha obstacles per a la normal evacuació d’aigua de pluja en
terrasses i balcons.
Les humitats en els elements de tancament acostumen a ser conseqüència de defectes o de vicis
constructius, o bé de deterioraments de les solucions aplicades. També cal tenir en consideració les
condicions d’utilització. Aquestes humitats s’han d’analitzar amb la màxima cura, ja que l’origen o la
causa pot ser variable.
Els problemes de condensació estan en relació directa amb la producció de vapor d’aigua i de la
ventilació, i s’incrementen amb l’augment de la humitat relativa ambiental per l’ús de vaporitzadors, per
la concentració de persones o per l’ús d’estufes, etc. La millor prevenció és la ventilació continuada de
les zones que produeixen o són afectades per la humitat.
La manca d’aïllament tèrmic pot ser la causa que hi hagi humitats de condensació; caldrà analitzar-les
amb cura per determinar possibles defectes en l’aïllament tèrmic. Si aquest aïllament es mulla, llavors
perd la seva efectivitat; cal, doncs, evitar tot tipus d’humitat que el pugui afectar.
El soroll es transmet per l’aire o a través dels materials. El soroll pot provenir del carrer o de l’interior de
l’edifici. El que prové de l’exterior es pot reduir col·locant finestres amb doble vidre o bé amb dobles
finestres.
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia façana (junts,
proteccions, etc.) o dels tancaments de vidre, s'utilitzaran productes idèntics als existents o de
característiques equivalents que no alterin les seves prestacions inicials.
Els despreniments d'elements de la façana, són un risc, tant pels usuaris com pels vianants. És
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responsabilitat de l'usuari, que, quan hi hagi símptomes de degradacions, bufats i/o elements trencats a
les façanes, avisar ràpidament als responsables de manteniment de l'edifici perquè es prenguin les
mesures oportunes. En cas de perill imminent cal avisar al Servei de Bombers.

En edificis de certa antiguitat, més 10 anys, no haurien d’aparèixer noves fissures a no ser que s’hagin
fet obres que hagin afectat directa o indirectament l’estructura. En cas de detectar l’aparició de fissures
caldrà prendre les mesures correctores adients.

Portes de garatge
No es poden manipular els components de la porta per part dels usuaris. Les tasques de reparació i
manteniment han de ser fetes per una empresa especialista.

Els envans de plaques de guix laminat son un tipus de divisòria lleugera i estan formats per plaques
d’aquest material suportades per una estructura metàl·lica lleugera; generalment disposen d’un
aïllament tèrmic i acústic a base de llana mineral al seu interior. Es tindrà cura de no donar cops sobre
aquests tipus de divisòries ja que les plaques són de poc gruix i segons com es poden arribar a foradar
o trencar. És habitual que per l’interior d’aquests envans hi passin instal·lacions, sobretot elèctriques. Si
fos necessari afegir mecanismes elèctrics com ara interruptors, endolls, etc, es faran servir caixetins de
muntatge especialment preparats per a aquest tipus de plaques

No es poden deixar objectes a sota de la porta, ni ocupar l’espai que aquesta necessita per a
desplaçar-se.
No es poden col·locar falques o altres objectes per a mantenir la porta oberta, sobretot en el cas de
portes de funcionament automàtic.
La porta s’ha de desplaçar correctament pel sistema de guiatge i ha d’encaixar correctament en el
bastiment. Si ha rebut un cop fort, o si s’observa que s’ha sortit de les guies, que s’ha despenjat d’algun
dels costats o en general, qualsevol altre anomalia que n’impedeixi el correcte funcionament, s’avisarà
al tècnic de manteniment. En cap cas s’ha de forçar el moviment de la porta ni dels seus components
com ara panys o manetes. Tampoc s’han de transmetre càrregues a la porta

Els elements que constitueixen les divisions interiors acostumen a utilitzar-se per a suportar elements
de mobiliari o penjar-hi elements decoratius, per aquest motiu, s’haurà de fer servir el sistema de fixació
que resulti més adequat en cada cas. Abans de fer forats es comprovarà que no hi hagi tubs o cables o
elements ocults que en puguin resultar perjudicats. S’ha de procurar no penjar elements que resultin
molt pesats. Aquests elements s’han de recolzar directament sobre el terra.
Les caixes de registre de les instal·lacions no han de quedar mai ocultes darrere de mobles,
prestatgeries o similars que n’impedeixin l’accés.

INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT:
Les operacions de manteniment seran les indicades en el Pla de manteniment. En el cas de que
hi hagi elements de manteniment que no estiguin contemplats dins del Pla de manteniment,
caldrà que un tècnic competent estableixi les prescripcions oportunes.
En el cas d’elements motoritzats, caldrà seguir les instruccions subministrades pel fabricant de
l’equip.

No s'han de donar cops forts a les portes i cal utilitzar topalls per evitar que al obrir-les, les manetes
colpegin la paret i la facin malbé.
INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT:
Les operacions de manteniment a fer sobre les parets seran les indicades en el Pla de manteniment.
En el cas de que hi hagi elements de manteniment que no estiguin contemplats dins del Pla de
manteniment, caldrà que un tècnic competent estableixi les prescripcions oportunes.

INSTRUCCIONS D’ÚS:

Les operacions de manteniment a fer sobre les divisòries lleugeres seran les indicades en el Pla de
manteniment. El manteniment s’ha de fer seguint les instruccions del fabricant en cada cas. En el cas
de que hi hagi elements de manteniment que no estiguin contemplats dins del Pla de manteniment,
caldrà que un tècnic competent estableixi les prescripcions oportunes.

Els tancaments i divisòries interiors dels edificis no es poden utilitzar per activitats que no els hi són
pròpies, de manera que puguin afectar negativament als usuaris o altres elements de l'edifici i per tant
les prestacions d'habitabilitat, funcionalitat i seguretat de l'edifici.

1.6.REVESTIMENTS I PAVIMENTS INTERIORS

Les obres que suposin redistribució d'espais, afecten també les condicions acústiques dels resultants.

INSTRUCCIONS D’ÚS:

Les compartimentacions interiors poden ser fetes amb parets d’obra o mampares lleugeres.

Els revestiments i paviments interiors, no es poden utilitzar per activitats que no els hi són pròpies de
manera que puguin afectar negativament als usuaris o altres elements dels edificis i per tant les
prestacions d'habitabilitat, funcionalitat i seguretat de l'edifici.
Les obres que suposin canvi de revestiments i paviments interiors, afecten les condicions acústiques
dels espais.

1.5.TANCAMENTS I DIVISÒRIES INTERIORS

Les parets constitueixen una compartimentació fixa doncs per elles i poden passar conduccions
encastades d’aigua, electricitat o d’altres instal·lacions de l’edifici, i per tant, la seva modificació precisa
d’un estudi previ. Aquestes parets acostumen a tenir uns gruixos entre 6 i 12 cm. Si el gruix es superior
cal pensar que les modificacions que s’hi facin (desplaçaments, talls, obertures de passos, supressió,
etc.) poden tenir repercussions en la estructura de suport de l’edifici i per tant se’n desaconsella
modificar-les. Si fos necessari fer algun tipus d’actuació sobre aquests elements, s’haurà de consultar a
un tècnic la millor manera de dur-les a terme. Si fos precís es seguiran les recomanacions sobre
intervencions en l’edifici que consta en aquestes mateixes instruccions d’ús

Revestiments de parets
Els revestiments interiors de parets dels locals d’ús privat poden modificar-se a conveniència del propi
usuari i, si fos el cas, notificant-ho per avançat a la Propietat. En qualsevol cas haurà de conservar-los
en condicions correctes, d’acord amb les seves característiques i les instruccions del fabricant o
instal·lador. Quan es fan modificacions i s’incorporen nous materials de revestiment a l’edifici, s’ha de
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comprovar la idoneïtat d’aquests sobretot pel que fa referència a la introducció de materials
potencialment inflamables, com ara moquetes, revestiments de fusta, cortines, etc, en determinats
recintes.
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Qualsevol reparació o modificació en la instal·lació es durà a terme fent servir materials compatibles
amb la instal·lació existent. No es posaran en contacte materials metàl·lics diferents perquè poden
provocar processos de degradació que destruirien la instal·lació. En aquest sentit, és especialment
problemàtica la unió del coure amb el ferro o l’acer.

Per a la neteja de superfícies es faran servir productes compatibles amb cada material.
Quan se substitueixin revestiments, es reservarà una part de material per a futures reparacions.
Paviments
S’evitarà malmetre els paviments amb cops, arrossegament de mobles, etc. Els paviments de fusta o
les moquetes són especialment delicats en aquest aspecte. Per a moure materials pesats per la
superfície del paviment, s’utilitzaran aparells auxiliars amb rodes de goma. No es faran fixacions sobre
el paviment quan per a fer-ho s’hagi de perforar o retallar peces.
Quan es fan modificacions i s’incorporen nous paviments a l’edifici, s’ha de comprovar la idoneïtat
d’aquests sobretot pel que fa referència a la introducció de materials potencialment inflamables, com
ara moquetes, parquets, paviments sintètics, etc, en determinats recintes.
Per a la substitució dels paviments caldrà disposar, si és el cas, de la autorització prèvia de la
Propietat.
Els revestiments i paviments interiors, s'han de netejar per conservar el seu aspecte i les seves
condicions d'ús i salubritat. Sempre s'ha de vigilar que els productes de neteja siguin compatibles amb
el material que es vol netejar i seguir les instruccions donades pel seu fabricant. En general, s'han
d'evitar els tolls d'aigua i la utilització d'aigua i productes abrasius.
INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT:
Les operacions de manteniment seran les indicades en el Pla de manteniment. En el cas de que hi hagi
elements de manteniment que no estiguin contemplats dins del Pla de manteniment, caldrà que un
tècnic competent estableixi les prescripcions oportunes. També caldrà consultar les instruccions dels
fabricants o instal·ladors.

1.7.INSTAL·LACIÓ D’AIGUA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empresa subministradora: SOREA. S.A
Situació de l'aixeta general de pas: Planta Baixa
Situació dels comptadors: Planta Baixa
Situació de l'aixeta de pas a l'habitatge: A cada planta
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSTRUCCIONS D’ÚS:
La instal·lació d'aigua s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de
salubritat, de funcionalitat i d'estalvi específiques per a les quals s'ha dissenyat.
En cas de fuita o defecte de funcionament, s’haurà de reparar de forma immediata. Les fuites d’aigua, a
més de les molèsties que produeixen, són molt perjudicials si afecten els elements estructurals de
l’edifici. Una petita fuita que ha anat mullant un sòl o paret durant mesos, és més perillosa per a
l’estructura de l’edifici que una gran fuita ocasional i breu.

Quan l’usuari disposi dels seu propi comptador i contracte de subministrament, n’és el responsable del
manteniment des del comptador fins als punts de consum. En aquesta situació, un usuari diferent de la
Propietat, pot fer petits canvis en els punts de subministrament, com ara aixetes, o petites reparacions
de conservació en la part de la instal·lació que està dins de l’espai que ocupa sense necessitat de
l’autorització prèvia per part de la Propietat. Tot i així, s’han de comunicar les modificacions que es
facin a la Propietat. En qualsevol altre cas diferent de l’esmentat no es podran fer modificacions en la
instal·lació d’aigua sense prèvia autorització.
El manteniment de la part de la instal·lació situada entre l'aixeta de pas de l'edifici i el comptador
correspon a la Propietari de l'immoble.
Els grups de pressió s'han de revisar periòdicament seguint les indicacions del seu fabricant. Si es
detecta alguna anomalia en el funcionament d’aquesta instal·lació, s’avisarà a l’empresa encarregada
del manteniment per a que la corregeixi.
No es modificarà la posició de les vàlvules a la entrada i a la sortida de la bomba per a evitar que
aqueta treballi en buit o amb la impulsió tancada.
L’espai al voltant de la bomba estarà net. Es tindrà cura de no deixar objectes a prop de l’equip que
puguin impedir una correcta ventilació del motor.
El dipòsit restarà tancat per a evitar l’entrada de brutícia que podria contaminar l’aigua
emmagatzemada.
No s’ha d’alterar la regulació dels elements de control de nivell. Així mateix, no es poden obstruir els
desguassos que asseguren el buidat del dipòsit en cas de funcionament incorrecte del sistema de
control de nivell. Si es detecta alguna anomalia en el funcionament d’aquesta instal·lació, s’avisarà a
l’empresa encarregada del manteniment per a que la corregeixi.
Es recomana tancar bé les aixetes després de cada ús, i reparar-les si degotegen, en cas contrari, la
despesa d’aigua augmenta inútilment. Per la mateixa raó s’ha de fer un bon ús dels aparells sanitaris i
en general de qualsevol altra dispositiu pel que circuli o que acumuli aigua. Tots aquests components
s’han de mantenir en òptimes condicions de conservació, d’acord amb les instruccions dels fabricants o
instal·ladors, i d’acord amb les normes que els hi siguin d’aplicació.
L'habitatge té diferents circuïts, sectoritzats mitjançant claus de pas, que alimenten diferents zones
humides i que permeten independitzar-los en cas d'avaria.
Es recomanable tancar l'aixeta de pas en cas d'absència perllongada. Si l'absència és molt llarga cal
comprovar que no hi ha pèrdues entre l’eix i el cos de la vàlvula després de la maniobra d’obertura.
Com a mesura general, a fi de conseguir estalvi d'aigua s'ha d'evitar no produïr consums alts a les
tasques de neteja personal prioritzant la dutxa a omplir la banyera. La rentadora i rentavaixelles s'han
de fer funcionar a plena càrrega per optimitzar el consum.
És prohibit utilitzar les canonades com a preses de terra de les instal·lacions elèctriques.
Per desembussar canonades, mai no s'han d'utilitzar objectes punxeguts que puguin perforar-les.
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En cas de temperatures de glaçada, cal fer córrer l'aigua per les canonades per evitar que es glaci.
A la cambra de comptadors, s’ha de vigilar que tant les reixes de ventilació com l’accés a la cambra no
quedin obstruïts.
Energia solar tèrmica
La instal·lació solar tèrmica per l'aigua calenta sanitària s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat,
mantenint les prestacions específiques de salubritat, de funcionalitat i d'estalvi energètic per a les quals
s'ha dissenyat la instal·lació.

Quan l’usuari disposi dels seu propi comptador i contracte de subministrament, n’és el responsable del
manteniment des del comptador fins als punts de consum. En aquesta situació, un usuari diferent de la
Propietat, pot fer petits canvis en els punts de subministrament, com ara interruptors o endolls, o petites
reparacions de conservació en la part de la instal·lació que està dins de l'espai que ocupa sense
necessitat de l’autorització prèvia per part de la Propietat. Tot i així, s’han de comunicar les
modificacions que es facin a la Propietat.
El manteniment de la instal·lació situada entre la caixa general de protecció i el comptador correspon a
la Propietat de l'immoble.

No s’han de transmetre càrregues als panells solars ni a cap component de la instal·lació. No s’han de
col·locar elements aliens a la instal·lació ni objectes que ocultin els elements de captació.

El mal ús, la manipulació de la instal·lació per mans inexpertes i la sobrecàrrega de línies provoquen la
majoria d’accidents relacionats amb l’electricitat: curtcircuits que deriven en incendis i electrocucions.
Els curtcircuits s’originen a causa de l’escalfament de cables o de les connexions defectuoses que
produeixen guspires. A més poden provocar avaries greus en els aparells connectats a la línia
afectada. Per aquest motiu les instal·lacions elèctriques s’han d’usar amb cura, a causa del perill que
comporten.

Si es detecten anomalies com ara fuites d’aigua, deteriorament d’aïllaments, presència de corrosió,
deformacions o trencaments en els elements de captació, etc. s’ha d’avisar a l’empresa encarregada
del manteniment.

És prohibit de manipular els circuits i els quadres generals; aquestes operacions han de ser realitzades
per personal especialista. Totes les modificacions que es facin a la instal·lació han d’estar fetes d’acord
la normativa vigent.

En cas de fenòmens meteorològics violents, com ara fortes ventades, calamarsades, o nevades o
pluges intenses, es recomanable fer revisar l’estat dels elements exteriors de la instal·lació per part de
l’empresa encarregada del manteniment.
En cap cas es pot tocar la superfície dels captadors quan hi incideix la llum solar, donat que hi ha risc
de cremades.

No es poden connectar als endolls aparells de potència superior a la prevista o diversos aparells que,
en conjunt, tinguin una potència superior a la prevista. Si s'aprecia escalfament dels cables o dels
endolls connectats en un determinat punt, cal desconnectar-los. Aquest escalfament indica que la
instal·lació està sobrecarregada, que hi ha una connexió defectuosa o que no està preparada per a
rebre aquell aparell. El més adequat és consultar a un instal·lador autoritzat sobre les necessitats de la
instal·lació del local perquè proposi la millor forma d’actuar.

No s’han d’operar ni manipular les vàlvules dels circuits hidràulics. Queda expressament prohibit treure
el bloqueig de les vàlvules que fan funcions de regulació, i variar-ne la posició.

Cal no tocar cap mecanisme ni aparell elèctric amb el cos, els peus o les mans molls o humits. S’ha de
tenir especial cura en les instal·lacions de les zones humides.

Si es modifica la instal·lació cal que es faci amb un instal·lador especialitzat d'acord amb la normativa
vigent.

També cal prendre totes les mesures possibles per evitar que els nens toquin els mecanismes i els
aparells elèctrics i, per tant, és convenient tapar els endolls que no s'utilitzen.

INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT:

En cas d'absència perllongada és recomanable tancar l’interruptor general. Si hi ha aparells o parts de
la instal·lació que han de quedar en servei, aleshores se’n mantindrà l’alimentació i es desconnectaran
els circuits que no siguin necessaris.

L’accés a la zona dels elements de captació només està permesa al personal autoritzat.
Aquest espai s'ha de netejar periòdicament i, si s'escau, comprovar que no hi manqui l'aigua en els
sifons dels desguassos.

Les operacions de manteniment de la instal·lació seran les indicades en el Pla de manteniment. El
manteniment dels aparells es farà seguint les instruccions del fabricant en cada cas. Si hi ha elements
de manteniment que no estan contemplats dins del Pla de manteniment, caldrà que un tècnic
competent estableixi les prescripcions oportunes.

1.8.INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empresa subministradora: Endesa
Situació del quadre general de protecció: Linia de façana
Situació dels comptadors: Planta Baixa
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSTRUCCIONS D’ÚS:

Les clavilles dels endolls han d'estar ben collades per a evitar que facin guspires. Les males
connexions originen escalfaments que poden generar un incendi. La desconnexió d'aparells s'ha de fer
estirant l'endoll, mai el cable. No es poden endollar aparells elèctrics amb les clavilles trencades o els
cables malmesos.
No s’han de transmetre esforços entre els aparells i la instal·lació elèctrica fixa. Per aquest motiu no
s’han de col·locar làmpades directament suspeses del cable del punt de llum, ni del tub de protecció del
cable.
Sempre que s’hagi de fer alguna operació de manipulació sobre un aparell connectat a la xarxa
elèctrica (fins i tot operacions senzilles com canviar una làmpada, o netejar un aparell) s’interromprà el
seu subministrament elèctric, ja sigui desendollant-lo, ja sigui tallant l’alimentació elèctrica del circuit al
que està connectat si l’aparell en qüestió pertany a la instal·lació fixa. És a dir, el tall en el
subministrament ha de ser omnipolar. Si s’ha fet servir un drap humit per a la neteja de l’aparell, no es
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restablirà el subministrament elèctric fins que estigui eixut.

1.10.INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ

Els usuaris que disposin d’equips elèctrics propis han d’usar-los i mantenir-los d’acord amb les
indicacions del fabricant o instal·lador i amb la normativa vigent que sigui d’aplicació.

INSTRUCCIONS D’ÚS:

El comptador només serà accessible al personal de la companyia subministradora i al de manteniment.
S’ha de vigilar que tant les reixes de ventilació com l’accés a la cambra no quedin obstruïts.
INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT:
Les operacions de manteniment de la instal·lació seran les indicades en el Pla de manteniment. El
manteniment dels aparells es farà seguint les instruccions del fabricant en cada cas. Si hi ha elements
de manteniment que no estan contemplats dins del Pla de manteniment, caldrà que un tècnic
competent estableixi les prescripcions oportunes.

1.9.INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT
INSTRUCCIONS D’ÚS:

Es recomana seguir sempre les instruccions que el fabricant o l’instal·lador de la calefacció faciliti.
Les instal·lacions de calefacció no poden modificar-se sense el consentiment i l’autorització de la
Propietat.
L’usuari no té accés a les instal·lacions centralitzades de calefacció, és a dir, a la zona de la sala de
màquines que és on es localitza l’equip de producció de calor, format per les calderes i altres elements.
Si en el lloc que es vol escalfar hi ha un quadre de comandament o termòstat que permeti la regulació i
el control de la instal·lació, cal que l’accés a aquest aparell sigui el més restringit possible. S’aconsella
no variar constantment les temperatures en els termòstats, ja que si es fa no s’obtindrà un rendiment
òptim de la instal·lació. De la mateixa manera, si es disposa de radiadors o d’aparells emissors en
general, amb una aixeta de pas o regulació individual, s’aconsella no variar les condicions de
funcionament constantment.

Si es detecten fuites a la xarxa de desguàs o sanejament, es procedirà a la seva reparació immediata.
Si aquestes avaries persisteixen, a part del problema sanitari que suposen, poden afectar elements de
l’estructura de l’edifici, la reparació de la qual és molt més complexa.

Si la regulació no es du a terme des del mateix recinte i es vol modificar la temperatura habitual, cal
comunicar-ho a la persona responsable de manteniment perquè procedeixi com cal. El sistema d’obrir
les finestres per a baixar la temperatura interior no ha de ser una pràctica habitual perquè fa funcionar
de forma irregular la instal·lació, i suposa una despesa inútil d’energia.

A la xarxa de sanejament és molt important conservar la instal·lació neta i lliure de dipòsits. Això és fàcil
d’aconseguir si els usuaris basen el manteniment en la correcta utilització i en la neteja.

Cal informar al personal de manteniment si es detecten fuites d’aigua en els aparells emissors o en les
conduccions es procedirà a la seva reparació immediata. Si és el cas s’avisarà del fet a la Propietat.

Les buneres de les terrasses i dels patis han d’estar protegides amb una reixa. Es tindrà cura que
aquestes reixes sempre estiguin ben col·locades i netes, per evitar que s’hi fiquin objectes o que l’aigua
de pluja arrossegui cap endins fulles i brutícia en general.

Els aparells emissors de calor no han de tapar-se amb cap moble o objecte.

No s’han de llençar escombraries pels desguassos, doncs acabarien obturant-se. Els inodors no s’han
de fer servir com a abocadors d’escombraries. En cas de que algun aparell sanitari o que una bunera
s’embussin, caldrà avisar a un lampista perquè solucioni el problema. No s’han d’intentar solucionar
aquests problemes abocant àcids, o altres productes corrosius, ja que es podrien malmetre els
conductes d’evacuació.
No s’utilitzaran detergents no biodegradables per a evitar la creació de bromeres que petrifiquin els
sifons ni les caixes de connexió de l’edifici. Tampoc no s’abocarà aigua que contingui oli, colorants
permanents o substàncies tòxiques.
Tota modificació en la instal·lació o en les seves condicions d’ús que puguin alterar el normal
funcionament, serà realitzada sota la direcció d’un tècnic competent amb un estudi previ.

Calefacció per aigua
Pel que fa a les instal·lacions més habituals de caldera i radiadors d’aigua, cal llegir i seguir les
instruccions d’ús donades per l’instal·lador. S’ha de comprobar que la lectura dels indicadors de pressió
i temperatura estigui dintre dels paràmetres de funcionament. Si es detecta alguna anomalia en el
funcionament d’aquesta instal·lació, s’avisarà a l’empresa encarregada del manteniment per a que la
corregeixi.
INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT:
Les operacions de manteniment de la instal·lació seran les indicades en el Pla de manteniment. El
manteniment dels aparells es farà seguint les instruccions del fabricant en cada cas. Si hi ha elements
de manteniment que no estan contemplats dins del Pla de manteniment, caldrà que un tècnic
competent estableixi les prescripcions oportunes.

És recomanable abocar periòdicament aigua calenta per a desgreixar els conductes i eliminar
partícules adherides.

1.11.INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ

INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT:

INSTRUCCIONS D’ÚS:

Les operacions de manteniment seran les indicades en el Pla de manteniment. En el cas de que hi hagi
elements de manteniment que no estiguin contemplats dins del Pla de manteniment, caldrà que un
tècnic competent estableixi les prescripcions oportunes.

S’han de ventilar els espais interiors per evitar humitats de condensació, especialment si la calefacció
és d'estufes de gas butà. La ventilació s'ha de fer preferentment en hores de sol, i per espai de 20 o 30
minuts.
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Els fongs que apareixen en els punts més freds dels recintes tenen el seu origen en humitats de
condensació i no en degoters, com es creu normalment. La neteja s’ha de realitzar amb productes
fungicides, però s’ha de tenir en compte que de no resoldre el problema d’origen, els fongs tornaran a
aparèixer si no es millora la ventilació o l’aïllament tèrmic de la peça.

−

la unitat d’amidament (UA).

−

el preu unitari de la operació (Preu). Aquest preu no inclou el benefici industrial, ni les
despeses generals ni l’IVA que li sigui d’aplicació.

En cas d’augmentar l’aïllament tèrmic de forma puntual sense reduir la humitat ambiental, la
condensació es produirà en un altre punt fred provocant deterioraments dels revestiments.

−

temps unitari (T.Unit) per a la mà d’obra en la realització de la operació.

−

el cost resultant de multiplicar l’amidament pel preu unitari de la operació (Cost). Si no s’ha
introduït amidament, el cost serà 0. Aquest cost no inclou el benefici industrial, ni les
despeses generals ni l’IVA que li sigui d’aplicació.

−

temps total (Temps) resultant del producte del temps unitari per l’amidament de la operació.

−

les operacions de inspecció no estan comptabilitzades degut a que el rendiment de l’inpector
i per tant el temps pot ser diferent depenemnet de l’empresa a subcontractar.

No és permès de connectar extractors a conductes d'evacuació de gasos de calderes de calefacció.
Cal llegir i seguir les instruccions dels aparells d’extracció mecànica.
INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT:
Les operacions de manteniment de la instal·lació seran les indicades en el Pla de manteniment. El
manteniment dels aparells es farà seguint les instruccions del fabricant en cada cas. Si hi ha elements
de manteniment que no estan contemplats dins del Pla de manteniment, caldrà que un tècnic
competent estableixi les prescripcions oportunes.

2.1.FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Infraestructura
2.FITXES D’OPERACIONS PREVENTIVES
S’inclouen les fitxes de les operacions de manteniment preventiu controlat de l’edifici. Les fitxes
s’agrupen, en primer lloc per subsistema, i en cada subsistema per les identificacions definides en
cadascun d’ells.
Les operacions de manteniment preventiu que apareixen en cada fitxa contenen la següent informació:

Contenció de terres\ Murs: Conjunt mur de contenció
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Conjunt mur de contenció: Inspecció de la contenció de terres a través de l'observació directa,
quan sigui possible, o dels elements estructurals i de tancament indirectament relacionats.
Inspecció de l'absència d'humitats i l'estat correcte dels elements de desguàs. Inspecció de
l'estat dels junts entre murs, si n'hi ha. En el cas de pantalles atirantades s'observarà el bon
estat i l'absència d'oxidacions del punt d'ancoratge.
C T
5 anys
-1 1,000 Ut
0,00
0,0000
0,00
0,0000

−

el tipus d’operació (T): conservació (C), reparació (R).

−

el responsable de la seva execució (R): contractat (C), especialista (E), tècnic (T), usuari
(U), organisme de control autoritzat - OCA (I).

−

la categoria del responsable de la seva execució (Ct): per a cada responsable, es poden
definir les categories dels diferents perfils que realitzaran les operacions. En el cas de les
definides dins del responsable "contractat", correspon a tasques que poden estar
assignades a personal intern o a empreses externes. Les categories per defecte d’aquest
tipus de responsable són: Brigada (B), Encarregat (E), Operari (O), Conserge-encarregat
entitat (C).

−

la obligatorietat (O): si és obligatòria apareixerà una “X”.

2.2.FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Estructura

−

la necessitat de certificat acreditatiu (C): si és certificada apareixerà una “X”.

−

la periodicitat amb què s’ha de realitzar l’operació (Per), pot ser expressada en dies,
setmanes o mesos.

−

el desplaçament (Des) de l’operació respecte a la data d’inici del pla.

−

l’amidament (Amid), que pot tenir les diferents unitats: Ut, m, m2, m3, PA.

Vertical\ Parets\ Obra de carreus: Paret de pedra exterior
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Paret de pedra exterior: Revisió de l'estat de conservació de les parets observant que no hi
hagi símptomes de lesions com fissures, esquerdes, deformacions, degradacions o humitats.
S'observarà també que les parets no estan sotmeses a sobrecàrregues no previstes.
C C
2 anys
-1 140,7 M2
0,12
0,0050
16,88
0,7035
0

Contenció de terres\ Murs: Desguàs mur de contenció
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Desguàs mur de contenció: Neteja dels punts de desguàs dels murs i dels conductes i les
reixes d'evacuació, retirant la brossa i qualsevol element que impedeixi el correcte desguàs.
C C
1 any
-1 2,000 M
1,20
0,0400
2,40
0,0800
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Vertical\ Pilars\ Metàl·lic: Pilar d'acer pintat exterior vist
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Pilar d'acer pintat exterior vist: Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega,
humitats permanents, modificacions per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos.
S'observarà l'absència de fissures, esquerdes, taques d'òxids i possibles exfoliacions.
C C
2 anys
-1 3,000 Ut
1,20
0,0500
3,60
0,1500
Vertical\ Pilars\ Formigó in situ: Pilar de formigó vist interior pintat
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Pilar de formigó vist interior pintat: Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega,
humitats permanents, modificacions per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos.
S'observarà l'absència de fissures, esquerdes, escrostonaments, símptomes de carbonatació,
taques d'òxids o armadures vistes.
C C
X
2 anys
-1 2,000 Ut
1,20
0,0500
2,40
0,1000
Pilar de formigó vist interior pintat: Repintat de les superfícies de formigó amb pintura plàstica
previ sanejament del suport.
C C
5 anys
-1 6,000 M2
12,97
0,5000
77,82
3,0000
Vertical\ Pilars\ Formigó in situ: Conjunt estructura de formigó
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Conjunt estructura de formigó: Inspecció dels elements que componen l'estructura.
S'observarà l'absència de fletxes excessives, fissures, esquerdes, humitats, taques d'òxid,
escrostonaments, símptomes de carbonatació i armadures vistes. També s'observaran els
envans i els tancaments indirectament relacionats, per tal de detectar els símptomes de
possibles patologies.
C T
5 anys
-1 1,000 Ut
0,00
0,0000
0,00
0,0000
Horitzontal\ Jàsseres\ Formigó in situ: Jàssera de formigó vist interior pintat
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Jàssera de formigó vist interior pintat: Revisió comprovant que no hi ha increments de
càrrega, humitats permanents, modificacions per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no
previstos. S'observarà l'absència de fissures, esquerdes, taques d'òxids o armadures vistes.
C C
X
2 anys
-1 1,000 Ut
1,20
0,0500
1,20
0,0500
Jàssera de formigó vist interior pintat: Repintat de les superfícies de formigó amb pintura
plàstica previ sanejament del suport.
C C
5 anys
-1 1,920 M2
12,97
0,5000
24,90
0,9600
Horitzontal\ Jàsseres\ Formigó in situ: Conjunt estructura de formigó
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Conjunt estructura de formigó: Inspecció dels elements que componen l'estructura.
S'observarà l'absència de fletxes excessives, fissures, esquerdes, humitats, taques d'òxid,
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escrostonaments, símptomes de carbonatació i armadures vistes. També s'observaran els
envans i els tancaments indirectament relacionats, per tal de detectar els símptomes de
possibles patologies.
C T
5 anys
-1 1,000 Ut
0,00
0,0000
0,00
0,0000
Sostres\ Unidireccional\ Fusta: Biguetes de fusta vist exterior pintat
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Biguetes de fusta vist exterior pintat: Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega,
fletxes excessives, humitats permanents, modificacions per al pas d'instal·lacions o canvi d'ús
no previstos. S'observarà també l'absència de ruptures, podricions i símptomes d'atac per
xilòfags.
C C
2 anys
-1 102,3 M2
0,12
0,0050
12,28
0,5118
6
Biguetes de fusta vist exterior pintat: Repintat de les biguetes de fusta del sostre amb
sanejament previ de la superfície a pintar.
C C
5 anys
-1 102,3 M2
13,93
0,4600
1.425,87
47,0856
6
Sostres\ Unidireccional\ Fusta: Conjunt sostre unidireccional de fusta
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Conjunt sostre unidireccional de fusta: Inspecció dels sostres observant les fletxes i l'estat dels
caps de les bigues, verificant l'absència de podriments, humitats, esquerdes i xilòfags en la
fusta. S'observarà també l'estat dels envans i dels cel rasos directament relacionats.
C T
5 anys
-1 1,000 Ut
0,00
0,0000
0,00
0,0000
Sostres\ Unidireccional\ Formigó: Conjunt sostre unidireccional de formigó
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Conjunt sostre unidireccional de formigó: Inspecció dels sostres observant la possible
presència de fissures, esquerdes, ruptures, humitats, taques d'òxid, armadures vistes i fletxes.
S'observarà també l'estat dels envans i dels cel rasos directament relacionats.
C T
5 anys
-1 1,000 Ut
0,00
0,0000
0,00
0,0000
Sostres\ Volta\ Ceràmica: Volta ceràmica vist exterior
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Volta ceràmica vist exterior: Revisió de les voltes comprovant que no hi ha increments de
càrrega, humitats permanents, o modificacions per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no
previstos. S'observarà l'absència de ruptures o deformacions.
C C
2 anys
-1 22,49 M2
0,12
0,0050
2,70
0,1125
0
Sostres\ Volta\ Ceràmica: Conjunt volta ceràmica
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
t
s
(Eur)

Cost
(Eur)

Temps
(h)
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Conjunt volta ceràmica: Inspecció de les voltes per a observar la possible presència de
fissures, esquerdes, ruptures, deformacions, degradacions del material o humitats en general.
Els tensors, si n'hi ha, no han de presentar oxidacions ni defectes en els punts d'ancoratge.
S'observarà també que l'estructura no està sotmesa a accions superiors a les previstes.
C T
5 anys
-1 1,000 Ut
0,00
0,0000
0,00
0,0000
Sostres\ Volta\ Pedra: Volta de pedra exterior
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Volta de pedra exterior: Revisió de l'estat de conservació de les voltes observant que no hi
hagi símptomes de lesions com fissures, esquerdes, deformacions, degradacions o humitats.
S'observarà que no estan sotmeses a sobrecàrregues no previstes.
C C
2 anys
-1 42,90 M2
0,12
0,0050
5,15
0,2145
0
Sostres\ Volta\ Pedra: Conjunt volta de pedra
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Conjunt volta de pedra: Inspecció de les voltes per a observar la possible presència de
fissures, esquerdes, deformacions, degradacions del material o humitats en general. Els
tensors, si n'hi ha, no han de presentar oxidacions ni defectes en els punts d'ancoratge.
S'observarà també que l'estructura no està sotmesa a accions superiors a les previstes.
C T
5 anys
-1 1,000 Ut
0,00
0,0000
0,00
0,0000
Escales\ Volta\ Ceràmica: Volta ceràmica vist exterior
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Volta ceràmica vist exterior: Revisió de les voltes comprovant que no hi ha increments de
càrrega, humitats permanents, o modificacions per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no
previstos. S'observarà l'absència de ruptures o deformacions.
C C

2 anys

-1

22,49
0

M2

0,12

0,0050

2,70

0,1125

2.3.FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Cobertes
Terrats\ Transitables\ Convencional: Acabat de terrat general no flotant
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Acabat de terrat general no flotant: Neteja general del terrat retirant la brossa en general i
aquells elements que puguin impedir el correcte desguàs.
C C
1 any
-1 24,93 M2
0,28
0,0100
6,98
0,2493
0
Acabat de terrat general no flotant: Revisió de l'estat general comprovant l'absència de
ruptures, bombaments, disgregacions, defectes d'adherència o de rejuntat de peces.
C C
X
3 anys
-1 24,93 M2
0,24
0,0100
5,98
0,2493

0
Terrats\ Transitables\ Convencional: Bonera de terrat general altres
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Bonera de terrat general altres: Neteja de les boneres retirant la brossa i tots aquells elements
que puguin impedir l'evacuació de l'aigua.
C C
X
6 mesos -1 2,000 Ut
2,09
0,1000
4,18
0,2000
Bonera de terrat general altres: Revisió de l'estat de conservació, de la impermeabilització
perimetral i de la correcta col·locació de la reixa protectora. Es recol·locarà correctament en el
cas que sigui necessari. Es comprovarà el correcte desguàs per abocament d'aigua.
C C
X
1 any
-1 2,000 Ut
3,20
0,1000
6,40
0,2000
Terrats\ Transitables\ Convencional: Junt de dilatació coberta
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Junt de dilatació coberta: Revisió de l'estat, l'estanquitat i la continuïtat del junt, i repàs de
zones malmeses.
C C
X
3 anys
-1 0,000 M
2,56
0,1000
0,00
0,0000
Terrats\ Transitables\ Convencional: Junt estructural terrat general transitable
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Junt estructural terrat general transitable: Revisió de l'estat de conservació, l'estanquitat i la
continuïtat del junt tant del material elàstic si resta vist com de les peces de protecció i acabat.
Es comprovarà la seva fixació al suport. S'inclouen repassos puntuals.
C C
X
3 anys
-1 0,000 M
8,80
0,2000
0,00
0,0000
Terrats\ Transitables\ Convencional: Minvell de terrat general
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Minvell de terrat general: Revisió de l'estat general de conservació comprovant l'absència de
ruptures o esquerdes que puguin permetre l'entrada d'aigua, i repàs de junts deficients.
C C
X
3 anys
-1 18,87 M
1,60
0,0500
30,19
0,9435
0
Terrats\ Transitables\ Convencional: Terrat general altres
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Terrat general altres: Inspecció tècnica general del conjunt del terrat consistent en la
comprovació de: L'absència de ruptures, bombaments, o disgregacions del paviment i
minvell. L'estat de conservació, continuïtat i estanquitat de junts estructurals , de dilatació, i
canvis de pendent. L'estat de conservació i neteja de boneres, gàrgoles i qualsevol punt de
desguàs, així com la seva connexió a baixants quan sigui el cas. L'estat de conservació i
estabilitat de baranes, cornises i l'absència de possibles trencaments en l'obra degudes a les
empentes del sostre.
En els casos en què sigui possible, es comprovarà l'absència de degoters del terrat des de la
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planta inferior a aquest.
C T
5 anys

-1

2,000

Ut

0,00

0,0000

0,00

0,0000

Terrats\ Transitables\ Convencional: Embornal lineal
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Embornal lineal : Inspecció de l'estat de conservació de la reixa protectora, bastiments de
suport i la canal. Es repararan els desperfectes puntuals localitzats.
C C
2 anys
-1 1,000 M
7,20
0,2200
7,20
0,2200
Embornal lineal : Neteja general de la reixa i de l'interior de la canal retirant brossa i qualsevol
element que en pugui impedir el correcte desguàs. Recol·locació de la reixa en posició
correcta i verificació del correcte desguàs abocant-hi aigua.
C C
6 mesos -1 1,000 M
2,81
0,1000
2,81
0,1000
Teulades\ Teules i lloses: Teulada
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Teulada: Inspecció general de la coberta observant l'estat de conservació dels elements
components. Inspecció de l'ancoratge i de l'encavalcament entre peces i l'absència de
ruptures, bombaments i disgregacions. Inspecció (si és possible) de l'absència de degoters,
de l'estructura de suport i de l'estat de conservació i neteja del sistema de desguàs de la
coberta. Inspecció de l'estat dels ràfecs i dels elements volats observant l'absència de
deformacions i de defectes de suport.
C T
5 anys
-1 1,000 Ut
0,00
0,0000
0,00
0,0000
Teulades\ Teules i lloses: Acabat de teulada teules i lloses
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Acabat de teulada teules i lloses: Revisió de l'estat de l'acabat comprovant l'absència de
ruptures, deformacions, disgregacions i peces amb defectes de fixació, reblert o
d'encavalcament. Es netejarà la coberta de brossa, vegetació o de qualsevol element que
pugui impedir el seu bon funcionament.
C C
X
3 anys
-1 104,1 M2
1,36
0,0500
141,62
5,2065
30
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morrió en la connexió amb el baixant.
C C
X
1 any
-1 6,580 M
0,48
0,0200
3,16
0,1316
Canal desguàs teules i lloses: Revisió de l'estat de conservació, comprovant que conserva la
geometria original i no hi ha degradació del material. Reparació, si és el cas, de deficiències
en l'estanquitat dels junts entre peces i de la fixació a l'element portant.
C C
X
1 any
-1 6,580 M
1,36
0,0500
8,95
0,3290
Teulades\ Teules i lloses: Ràfec
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Ràfec: Revisió de l'estat de conservació observant l'absència de ruptures, deformacions,
erosions i degradacions en general. No hi ha d'haver defectes de fixació dels elements del
ràfec.
C C
X
3 anys
-1 6,580 M
0,88
0,0400
5,79
0,2632
Teulades\ Teules i lloses: Junt estructural teulada
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu
T.Unit
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(h)
(Eur)
(h)
Junt estructural teulada: Revisió de l'estat de conservació, l'estanquitat i la continuïtat del junt,
tant del material elàstic si resta vist, com de les peces de protecció i acabat. Es comprovarà la
seva fixació al suport. S'inclouen repassos puntuals.
C C
X
3 anys -1 0,000 M
8,40
0,2000
0,00
0,0000
Teulades\ Teules i lloses: Morrió
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Morrió: Neteja de la reixa retirant la brossa i tots aquells elements que puguin impedir
l'evacuació de l'aigua.
C C
X
1 any
-1 1,000 Ut
1,44
0,0500
1,44
0,0500
Morrió: Revisió de l'estat de conservació, comprovant que no hi ha degradació del material,
oxidacions, en el seu cas, trencaments, ni deformacions i que el desguàs és correcte. Si
s'escau, substitució de la reixa o del morrió, o col·locació en cas que no n'hi hagi.
C C
X
1 any
-1 1,000 Ut
4,58
0,1000
4,58
0,1000

Teulades\ Teules i lloses: Carener
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Carener: Revisió de l'estat de conservació comprovant l'absència de ruptures, defectes de
fixació o estanquitat.
C C
X
1 any
-1 6,500 M
4,41
0,2000
28,67
1,3000

Teulades\ Teules i lloses: Minvell de teulada
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Minvell de teulada: Revisió de l'estat general de conservació comprovant l'absència de
ruptures o esquerdes que puguin permetre l'entrada d'aigua, i repàs de junts deficients.
C C
X
3 anys
-1 100,3 M
3,48
0,1400
349,11
14,0448
2

Teulades\ Teules i lloses: Canal desguàs teules i lloses
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Canal desguàs teules i lloses: Neteja de brossa i comprovació de la correcta col·locació del

Teulades\ Plaques : Conjunt plaques i planxes
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Conjunt plaques i planxes: Inspecció general de la coberta observant l'estat de conservació
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dels elements components. Inspecció de l'ancoratge, de l'encavalcament entre plaques i de
l'absència de ruptures, bombaments i oxidacions. Inspecció de l'estat de neteja del sistema de
desguàs. Inspecció de l'estat dels ràfecs i dels junts estructurals. Si és accessible,
s'inspeccionarà l'estat de conservació de l'estructura de suport comprovant l'absència de
degoters i d'oxidacions. També s'observarà, si és possible, l'estat de conservació de la solera
de suport de les planxes. Aquestes no han de tenir deformacions, ruptures ni humitats o
degoters.
C T
5 anys
-1 0,000 Ut
0,00
0,0000
0,00
0,0000

Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Paredat de tancament: Revisió general de la paret observant l'estat dels junts i retirant la
possible vegetació implantada a la paret, comprovant la possible existència d'esquerdes, així
com desploms o altres deformacions.
C C
X
5 anys
-1 140,7 M2
4,49
0,2000
631,74
28,1400
0

Teulades\ Plaques \ Conformades\ Solera: Solera de teulada
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Solera de teulada: Revisió de l'estat de la solera comprovant la fixació de les peces que la
conformen, i l'absència de ruptures, deformacions i humitats.
C C
5 anys
-1 24,93 M2
2,40
0,1000
59,83
2,4930
0

Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ Obra de paredat: Conjunt paret de tancament de
carreus natural
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Conjunt paret de tancament de carreus natural: Inspecció tècnica observant possibles
alteracions de la pedra a causa dels agents atmosfèrics, així com la presència de fissures,
esquerdes, desploms o pedres soltes amb risc de despreniment. També s'inspeccionaran els
junts entre pedres quan hi hagi un material lligant o de reblert. La paret no ha de presentar
humitats ni sobrecàrregues o ancoratges d'elements no previstos.
C T
5 anys
-1 0,000 Ut
0,00
0,0000
0,00
0,0000

Elements singulars\ Xemeneies: Xemeneia
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Xemeneia: Revisió de l'estabilitat de la xemeneia, i de l'estanquitat dels seus junts amb la
coberta. Neteja de l'element protector de sortida de fum o ventilació.
C C
X
3 anys
-1 3,000 Ut
17,62
0,8000
52,86
2,4000
Elements singulars\ Xemeneies: Conjunt xemeneia
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Conjunt xemeneia: Inspecció de l'estat observant l'estabilitat, l'estanquitat dels junts amb
l'obra, l'absència d'elements estranys ancorats i d'obstruccions que puguin dificultar el seu
funcionament.
C T
5 anys
-1 3,000 Ut
0,00
0,0000
0,00
0,0000
Elements singulars\ Boneres: Bonera de terrat general altres
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Bonera de terrat general altres: Neteja de les boneres retirant la brossa i tots aquells elements
que puguin impedir l'evacuació de l'aigua.
C C
X
6 mesos -1 1,000 Ut
2,09
0,1000
2,09
0,1000
Bonera de terrat general altres: Revisió de l'estat de conservació, de la impermeabilització
perimetral i de la correcta col·locació de la reixa protectora. Es recol·locarà correctament en el
cas que sigui necessari. Es comprovarà el correcte desguàs per abocament d'aigua.
C C
X
1 any
-1 1,000 Ut
3,20
0,1000
3,20
0,1000

2.4.FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Façanes
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ Obra de paredat: Paredat de tancament

Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures: Conjunt obertura de façana
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Conjunt obertura de façana: Finestres i balconeres:
-. S'inspeccionarà l'estat de conservació, el funcionament i l'estanquitat dels junts amb els
vidres i amb l'obra.
Brancals, escopidors i llindes:
-. S'inspeccionarà l'estat de conservació, observant l'absència de fissures, esquerdes,
ruptures, manques d'adherència o despreniment de peces, així com possibles defectes
d'estanquitat en els junts amb l'obra i els tancaments.
En les peces de formigó o de pedra artificial no s'ha d'admetre armadures vistes o taques
d'òxid. Tampoc no s'ha d'admetre taques d'òxid en peces de pedra natural, que posen de
manifest problemes en els ancoratges. En els elements de fusta no hi ha d'haver podriments ni
atacs per xilòfags.
C T
5 anys
-1 4,000 Ut
0,00
0,0000
0,00
0,0000
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ Fusta pintada: Finestra de fusta pintada exterior
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Finestra de fusta pintada exterior: Comprovació del funcionament, greixatge i inspecció dels
junts amb l'obra i amb els vidres.
C C
2 anys
-1 21,34 M2
1,32
0,0500
28,17
1,0670
0
Finestra de fusta pintada exterior: Repintat dels marcs que conformen els tancaments
practicables, amb sanejament previ del suport i aplicació de dues mans d'esmalt sintètic o de
la pintura que correspongui.
C C
5 anys
-1 21,34 M2
6,93
0,2200
147,89
4,6948
0
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Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ Porticons\ Fusta envernissada: Persiana de porticons
de fusta envernissada exteri
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Persiana de porticons de fusta envernissada exteri: Comprovació del funcionament dels
mecanismes i greixatge. Inspecció de les fixacions amb l'obra.
C C
2 anys
-1 8,750 M2
2,48
0,1000
21,70
0,8750
Persiana de porticons de fusta envernissada exteri: Reenvernissat dels porticons amb
sanejament previ de la superfície a tractar.
C C
5 anys
-1 8,750 M2
20,65
0,8200
180,69
7,1750
Exteriors\ Tancaments pesats\ Baranes lleugeres: Conjunt barana façana lleugera
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Conjunt barana façana lleugera: Inspecció tècnica observant l'absència de deformacions,
desploms, ruptures de peces o defectes dels ancoratges que posin en dubte l'estabilitat de la
barana. Les diferents peces que componen les baranes han d'estar ben collades entre elles.
C T
5 anys
-1 0,000 Ut
0,00
0,0000
0,00
0,0000
Exteriors\ Tancaments pesats\ Baranes lleugeres\ Muntants,travessers, passamans\ Acer
inoxidable: Barana façana passamà general exterior sobre munta
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Barana façana passamà general exterior sobre munta: Revisió de l'estat d'ús i de conservació,
comprovant especialment, verificant la inexistència de desordres, desajustaments, oxidacions,
ruptures o esquerdes que malmetin la seguretat de la barana. S'inclou el reapretat dels
cargols i femelles que ho requereixin.
C C
5 anys
-1 7,780 M
1,24
0,0500
9,65
0,3890
Exteriors\ Tancaments pesats\ Baranes lleugeres\ Muntants, travessers,passamans\ Acer
inoxidable: Barana façana muntant general exterior
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Barana façana muntant general exterior: Revisió de l'estat d'ús i de conservació, comprovant
la fixació o l'encastament al suport d'obra, així com la unió amb els altres components
(travessers, plafons, passamans), verificant l'absència de desordres, desajustaments,
oxidacions, ruptures o esquerdes que posin en dubte l'estabilitat de la barana. Es repararan
els desperfectes localitzats.
C C
5 anys
-1 15,09 M
1,24
0,0500
18,71
0,7545
0
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ Metàl·liques: Llinda d'acer exterior
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Llinda d'acer exterior: Repintat amb dues mans d'esmalt sintètic previ sanejament de la
superfície a tractar. Si hi ha presència d'òxid es procedirà a la seva total eliminació, i al pintat
amb dues mans de mini prèvies al pintat d'acabat.
C C
5 anys
-1 0,840 M2
10,51
0,3500
8,83
0,2940
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Llinda d'acer exterior: Revisió de l'estat de conservació, de l'estat dels junts amb els elements
de tancament, i comprovació de la fixació al suport.
C C
X
3 anys
-1 1,400 M
1,20
0,0500
1,68
0,0700
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ Ceràmiques: Llinda general exterior
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Llinda general exterior: Revisió de l'estat de conservació, de l'estat dels junts amb els
elements de tancament, i comprovació de la fixació al suport.
C C
X
3 anys
-1 1,400 M
1,20
0,0500
1,68
0,0700
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ Pedra natural: Llinda general exterior
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Llinda general exterior: Revisió de l'estat de conservació, de l'estat dels junts amb els
elements de tancament, i comprovació de la fixació al suport.
C C
X
3 anys
-1 1,400 M
1,20
0,0500
1,68
0,0700
Exteriors\ Tancaments lleugers: Conjunt tancament lleuger
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Conjunt tancament lleuger: Inspecció de l'estat general de conservació del tancament.
S'observarà l'absència de símptomes o desordres que posin de manifest lesions o
deteriorament del bastiment de suport. Els elements de tancament han d'estar correctament
fixats, sense ruptures o defectes que puguin provocar el despreniment de peces. Les zones
dotades d'aïllament tèrmic no han de presentar humitats. Es comprovaran els mecanismes
d'obertura en les parts practicables. Els junts d'estanquitat i els segellats han de garantir
l'estanquitat del tancament.
C T
5 anys
-1 1,000 Ut
0,00
0,0000
0,00
0,0000
Exteriors\ Tancaments lleugers\ Tancament practicable\ Envidrament\ Vidre doble amb cambra:
Vidre doble amb cambra
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Vidre doble amb cambra: Comprovació de la fixació al suport i de l'estat de conservació. Els
vidres no han de presentar fissures, ruptures o defectes que trenquin l'estanquitat del
tancament o que puguin provocar despreniments i caiguda de peces. Es faran els repassos
necessaris per a deixar els vidres en condicions correctes de fixació i d'estanquitat.
C C
5 anys
-1 21,34 M2
2,48
0,1000
52,92
2,1340
0
Mitgeres vistes\ Protegides\ Acabats\ Plaques conformades: Envà pluvial de plaques
conformades
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Envà pluvial de plaques conformades: Revisió de les plaques comprovant els ancoratges i
substituint els que estiguin oxidats. Revisió de possibles despreniments, de les fixacions en
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general i de les peces de remat.
C C
X
3 anys
-1
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C C
22,35
0

M2

1,11

0,0400

24,81

X

3 anys

-1

5,580

M

2,40

0,1000

13,39

0,5580

0,8940

Mitgeres vistes\ Protegides\ Acabats\ Plaques conformades: Conjunt envà pluvial
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Conjunt envà pluvial: Inspecció de l'estat observant l'absència de fissures, esquerdes,
humitats, ruptures, desploms, així com la correcta ventilació de la cambra.
C T
5 anys
-1 1,000 Ut
0,00
0,0000
0,00
0,0000
Elements singulars\ Balcó/Terrassa/Galeria: Conjunt terrassa exterior
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Conjunt terrassa exterior: Inspecció de l'estat general de conservació. Els elements
estructurals de suport no han de presentar fissures, esquerdes, deformacions o degradacions
que puguin posar en dubte l'estabilitat de l'element. Els elements de formigó vist no han de
presentar taques d'òxids ni armadures vistes. Els elements d'acer no han de presentar
oxidacions. Tanmateix els revestiments i els paviments han d'estar correctament ancorats o
adherits a l'element que els suporta. Les baranes han d'estar correctament fixades i no han de
presentar fissures, ruptures o oxidacions en els punts d'encastament.
C T
5 anys
-1 2,000 Ut
0,00
0,0000
0,00
0,0000
Elements singulars\ Balcó/Terrassa/Galeria\ Paviment\ Ceràmic: Paviment ceràmic balcó
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Paviment ceràmic balcó: Revisió de l'estat de conservació comprovant l'afermament de les
peces al suport, l'estat dels junts i la inexistència de fissuracions, bombaments, ruptures o
despreniments així com que conserva les seves propietats antilliscants, si és el cas.
C C
2 anys
-1 0,000 M2
0,72
0,0300
0,00
0,0000
Elements singulars\ Cornises: Conjunt cornisa
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Conjunt cornisa: Inspecció de l'estat general observant l'absència de ruptures, fissures,
esquerdes, deformacions, i qualsevol altre símptoma que posi en evidència una manca de
fixació o d'estabilitat de l'element. En les cornises revestides amb morters de ciment no hi ha
d'haver defectes d'adherència del revestiment ni disgregació del material.
C T
5 anys
-1 0,000 Ut
0,00
0,0000
0,00
0,0000
Elements singulars\ Cornises\ Obra de fàbrica ceràmica: Cornisa exterior d'obra de fàbrica
ceràmica
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Cornisa exterior d'obra de fàbrica ceràmica: Revisió de l'estat observant l'absència d'humitats,
taques, de fissures o esquerdes i de símptomes de defectes d'estabilitat o de fixació que
puguin provocar ruptures i despreniments parcials o globals.

Elements singulars\ Coronaments: Conjunt coronament
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Conjunt coronament: Inspecció de l'estat general observant l'absència de ruptures, fissures,
esquerdes, deformacions, i qualsevol altre símptoma que posi en evidència una manca de
fixació de l'element amb l'obra. En els coronaments metàl·lics no hi ha d'haver oxidacions ni
en el mateix element ni en les fixacions amb l'obra.
C T
5 anys
-1 0,000 Ut
0,00
0,0000
0,00
0,0000
Elements singulars\ Coronaments\ Pedra natural: Coronament exterior de pedra natural
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Coronament exterior de pedra natural: Revisió de l'estat de conservació observant l'absència
de despreniments, humitats, taques, defectes d'estabilitat, fixació o estanquitat de junts..
S'inclou el segellat o repàs de les fixacions que ho requereixin.
C C
X
3 anys
-1 0,000 M
4,40
0,1500
0,00
0,0000
Elements singulars\ Reixes: Conjunt reixes façana
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Conjunt reixes façana: Inspecció de l'estat general observant l'estat dels ancoratges amb
l'obra, que no han de presentar oxidacions ni fissures o esquerdes. Els bastiments o marcs de
suport de peces tampoc no han de tenir oxidacions ni ruptures. En les reixes amb acabats
pintats s'observarà l’estat de la pintura, que no ha de tenir zones malmeses que permetin
iniciar oxidacions. En les reixes practicables s'observarà l'estat dels ferratges i dels
mecanismes d'accionament.
C T
5 anys
-1 1,000 Ut
0,00
0,0000
0,00
0,0000
Elements singulars\ Portes de garatge\ Corredisses\ Acer\ Pintat\ Manual: Porta garatge
corredissa d'acer manual pintat
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Porta garatge corredissa d'acer manual pintat: Comprovació de l'estat de conservació
general, dels elements de suport i el seu ancoratge amb l'obra, que les guíes conserven la
geometría original, que el full llisca correctament sense perill de despenjament i que els
elements complementaris com els rodets, topalls i mecanismes, estan en condicions de
complir la seva funció. També s'efectuarà el greixatge dels punts que ho requereixin.
C C
1 any
-1 1,000 Ut
4,40
0,1500
4,40
0,1500
Porta garatge corredissa d'acer manual pintat: Inspecció i neteja de les guies de brutícia,
elements estranys i retirada dels materials.
C C
6 mesos -1 1,000 Ut
2,58
0,1000
2,58
0,1000
Porta garatge corredissa d'acer manual pintat: Repintat amb dues mans d'esmalt sintètic
previ sanejament de la superfície a tractar.Cas de presència d'òxids es procedirà a la seva
total eliminació i al pintat amb dues mans de mini previ al pintat d'acabat.
C C
5 anys
-1 5,160 M2
24,38
0,8200
125,80
4,2312
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2.5.FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Tancaments i divisòries interiors
Fixos\ Envans lleugers\ Plaques: Envà lleuger de placa guix laminat
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Envà lleuger de placa guix laminat: Revisió de l'estat de conservació dels envans, comprovant
la inexistència de ruptures o de desploms.
C C
5 anys
-1 277,3 M2
1,20
0,0500
332,83
13,8680
6
Fusteria: Conjunt fusteria
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Conjunt fusteria: Inspecció ocular de l'estat d'ús i de conservació dels marcs i dels plafons,
verificant l'absència de ruptures o degradacions i observant la fixació de les fusteries al suport,
el bon funcionament dels mecanismes i dels ferratges dels elements practicables.
C T
5 anys
-1 0,000 Ut
0,00
0,0000
0,00
0,0000
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ Fusta\ Envernissada: Porta de fusta envernissada
interior
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Porta de fusta envernissada interior: Reenvernissat de les portes de fusta, prèvia eliminació
de la capa anterior si s'escau.
C C
5 anys
-1 17,00 Ut
49,95
1,7800
849,15
30,2600
0
Porta de fusta envernissada interior: Revisió de l'estat de conservació dels bastiments i
tapajunts, sobre tot en el entregues a nivell de paviment, així com dels fulls i de la seva fixació
al suport. Comprovació del correcte funcionament dels mecanismes i dels ferratges de penjar.
Inspecció dels junts amb l'obra i amb els vidres. També es comprovarà que la senyalització de
visualització estigui en condicions, si és el cas.
C C
5 anys
-1 17,00 Ut
2,52
0,1000
42,84
1,7000
0
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Fusta\ Envernissada: Marc de fusta envernissada
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Marc de fusta envernissada: Revisió de l'estat de conservació dels marcs i de la seva fixació
al suport.
C C
5 anys
-1 17,00 Ut
1,98
0,0800
33,66
1,3600
0
Baranes interiors\ Passamans\ Sobre muntants\ Fusta\ Envernissada: Barana interior passamà
de fusta envernissada sobr
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
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Barana interior passamà de fusta envernissada sobr: Revisió de l'estat d'ús i de conservació,
comprovant especialment la unió amb els altres components(muntants, travessers i plafons),
verificant la inexistència de desordres, desajustaments, oxidacions, ruptures o podriments que
malmetin la seguretat de la barana. S'inclou el reapretat dels cargols i femelles que ho
requereixin.També s'inclouen els repassos de l'envernissat.
C C
5 anys
-1 15,87 M
1,24
0,0500
19,68
0,7935
0

2.6.FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Revestiments i paviments
Parets\ Aplacats: Conjunt aplacat interior
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Conjunt aplacat interior: Inspecció tècnica de l'estat d'ús i de conservació dels aplacats,
verificant especialment que no hagi perill per a les persones. Cal comprovar l'afermament de
les peces al seu suport, la planor del conjunt, la inexistència de fissuracions, d'humitats,
bombaments, trencaments o despreniments.
C T
5 anys
-1 1,000 Ut
0,00
0,0000
0,00
0,0000
Parets\ Aplacats\ Ceràmics: Aplacat ceràmic de parament
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Aplacat ceràmic de parament: Revisió de l'estat de conservació comprovant la inexistència de
ruptures de peces, de junts en mal estat, de fongs, de pèrdua de beurada i defectes
d'adherència, fixació de peces, humitats, taques i pintades.
C C
X
3 anys
-1 0,000 M2
0,48
0,0200
0,00
0,0000
Parets\ Enguixats: Conjunt enguixat
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Conjunt enguixat: Inspecció tècnica de l'estat d'ús i de conservació dels enguixats, verificant
especialment que no hagi perill per a les persones i comprovant la inexistència d'erosions,
fissuracions, humitats, bufats o despreniments.
C T
5 anys
-1 1,000 Ut
0,00
0,0000
0,00
0,0000
Parets\ Enguixats\ Pintats al plàstic: Enguixat pintat al plàstic
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Enguixat pintat al plàstic: Repintat dels paraments enguixats pintats, prèvia eliminació,
sanejat o neteja de la capa anterior i massillat, si s'escau.
C C
5 anys
-1 133,2 M2
8,18
0,3000
1.089,74
39,9660
2
Enguixat pintat al plàstic: Revisió de l'estat de conservació dels enguixats i dels pintats,
comprovant la inexistència d'erosions, esquerdes, fissures, taques, despreniments o bufats.
C C
5 anys
-1 133,2 M2
0,48
0,0200
63,95
2,6644
2
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Parets\ Enrajolats: Conjunt enrajolat
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Conjunt enrajolat: Inspecció tècnica de l'estat d'ús i de conservació dels enrajolats, verificant
especialment que no hagi perill per a les persones, i comprovant l'afermament de les peces al
seu suport, la planor del conjunt, la inexistència de fissuracions, humitats, bombaments,
trencaments, despreniments, taques o manca de rejuntat.
C T
5 anys
-1 1,000 Ut
0,00
0,0000
0,00
0,0000
Paviments\ Rígids: Conjunt paviment rígid
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Conjunt paviment rígid: Inspecció tècnica de l'estat d'ús i de conservació dels paviments
rígids, comprovant la seva planor, l'estat dels junts i la inexistència d'humitats, fissuracions,
degradacions, oxidacions, trencaments o despreniments.
C T
5 anys
-1 1,000 Ut
0,00
0,0000
0,00
0,0000
Paviments\ Rígids\ Ceràmica: Paviment ceràmic interior
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Paviment ceràmic interior: Revisió de l'estat de conservació comprovant l'afermament de les
peces al suport, l'estat dels junts i la inexistència de fissuracions, bombaments, ruptures o
despreniments així com que conserva les seves propietats antilliscants, si és el cas.
C C
2 anys
-1 47,27 M2
0,72
0,0300
34,03
1,4181
0
Paviments\ Rígids\ Fusta: Paviment interior de fusta
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Paviment interior de fusta: Reenvernissat de tota la superfície, previ decapat parcial, si
s'escau.
C C
5 anys
-1 230,5 M2
14,72
0,5400
3.393,84 124,5024
6
Paviment interior de fusta: Revisió de l'estat de conservació dels paviments flotants de fusta,
comprovant l'afermament de les peces al seu suport, la seva planor, el correcte estat dels
junts perimetrals, i la inexistència de ruptures o degradacions del pintat o de l'envernissat.
C C
1 any
-1 230,5 M2
0,72
0,0300
166,00
6,9168
6
Paviments\ Soleres: Paviment continu de formigó sense additius solera
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Paviment continu de formigó sense additius solera: Comprovació que no es produeixen
filtracions d'aigua per possibles fissures i esquerdes de la solera.
C C
X
1 any
-1 1,000 Ut
0,05
0,0020
0,05
0,0020
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Paviments\ Graons\ Interior\ Fusta\ Acab. envernissat: Graó de fusta envernissat interior
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Graó de fusta envernissat interior: Renvernissat sobre paviment de fusta, amb dues capes de
vernís de poluretà, previ sanejat i neteja de la superfície.
C C
5 anys
-1 7,840 M2
12,95
0,4000
101,53
3,1360
Graó de fusta envernissat interior: Revisió de l'estat de conservació del graó, comprovant
l'afermament dels elements al seu suport, la conservació de la geometria original, la
inexistència de ruptures, degradació del material i que conserva les propietats antilliscants.
C C
2 anys
-1 7,840 M
0,07
0,0030
0,55
0,0235
Paviments\ Graons\ Interior\ Rajola ceràmica interior: Graó de rajola ceràmica natural interior
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Graó de rajola ceràmica natural interior: Revisió de l'estat de conservació del graó,
comprovant l'afermament dels elements al seu suport, la conservació de la geometria original,
la inexistència de ruptures, degradació del material i que conserva les propietats antilliscants.
C C
2 anys
-1 7,280 M
0,07
0,0030
0,51
0,0218
Paviments\ Graons\ Exterior\ Rajola ceràmica: Graó de rajola ceràmica natural exterior
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Graó de rajola ceràmica natural exterior: Revisió de l'estat de conservació del graó,
comprovant l'afermament dels elements al seu suport, la conservació de la geometria original,
la inexistència de ruptures, degradació del material i que conserva les propietats antilliscants.
C C
2 anys
-1 7,280 M
0,07
0,0030
0,51
0,0218
Paviments\ Graons\ Exterior\ Terratzo\ Antilliscant: Graó de terratzo natural exterior
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Graó de terratzo natural exterior: Revisió de l'estat de conservació del graó, comprovant
l'afermament dels elements al seu suport, la conservació de la geometria original, la
inexistència de ruptures, degradació del material i que conserva les propietats antilliscants.
C C
2 anys
-1 3,560 M
0,07
0,0030
0,25
0,0107

2.7.FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lació d'aigua
Aigua freda: Xarxa distribució d'aigua
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Xarxa distribució d'aigua: Neteja de la instal·lació complerta i, si s'escau, desinfecció de la
mateixa.
C C
X
1 any
-1 1,000 Ut
101,83
4,0000
101,83
4,0000
Xarxa distribució d'aigua: Revisió del circuit d'aigua freda fent com a mínim les comprovacions
següents:
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- comprovació de l'efectivitat dels elements destinats a evitar el cop d'ariet;
- verificació del funcionament correcte dels mecanismes de regulació del cabal;
- control de la despesa general d'aigua freda;
- control de l'anàlisi d'aigua dels diferents circuits;
- control del consum d'aigua de reposició en aquells circuits que en tinguin, i detecció de
fuites;
C C
2 anys
-1 1,000 Ut
101,03
4,0000
101,03
4,0000
Aigua freda: Conjunt instal·lació d'aigua
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Conjunt instal·lació d'aigua: Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació,
comprovant i verificant l'estat i el funcionament i determinant les correccions i/o variacions que
s'han de fer per millorar-la o corregir-la.
C T
5 anys
-1 1,000 Ut
0,00
0,0000
0,00
0,0000
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Pericó de connexió: Pericó connexió
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
t
s
(Eur)
(Eur)
Pericó connexió: Comprovació de l'estanquitat i pressió al regulador.
C C
2 anys
-1 1,000 Ut
8,33
0,3000
8,33

Temps
(h)
0,3000

Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Control\ Comptador: Comptador
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Comptador: Inspecció de l'estat de corrosió i de l'estanquitat, així com control de la mesura
correcta del comptador.
C C
2 anys
-1 1,000 Ut
7,44
0,3000
7,44
0,3000
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Distribució\ Vista/Registrable: Canalització
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Canalització: Comprovar la correcta estanquitat de la instal·lació, en especial de les
connexions, junts i ràcords.
C C
2 anys
-1 1,800 M2
0,02
0,0010
0,04
0,0018
Canalització: Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic o anticondensació.
C C
2 anys
-1 1,800 M2
0,02
0,0010
0,04
0,0018
Canalització: Inspecció de l'estat del conjunt de la instal·lació, que inclou les següents
operacions:
- inspecció dels suports i de les fixacions;
- comprovació de l'efectivitat dels elements dilatadors previstos;
- comprovació de l'estat dels elements de protecció i/o d'acabat;
- verificació de l'estat de corrosió;
- inspecció del nivell general de neteja i de les possibles incrustacions en la instal·lació;
- verificació de l'absència de condensacions.
C C
2 anys
-1 1,800 M2
0,05
0,0020
0,09
0,0036
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Distribució\ Purgadors: Purgador
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Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
t
s
(Eur)
Purgador: Neteja i comprovació del correcte funcionament.
C C
1 any
-1 3,000 Ut
5,40
0,2500

Cost
(Eur)

Temps
(h)

16,20

0,7500

Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ Aixetes: Aixeta
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Aixeta: Es netejaran a fons amb els mitjans adequats que permetin l'eliminació d'incrustacions
i adherències i es desinfectaran.
C C
X
1 any
-1 10,00 Ut
4,19
0,1600
41,90
1,6000
0
Aixeta: Es revisarà l'aixeta comprovant el correcte funcionament i el bon estat de conservació i
neteja.
C C
X
1 any
-1 10,00 Ut
1,46
0,0500
14,60
0,5000
0
Aixeta: Obertura de l'aixeta deixant correr l'aigua uns minuts.
C C
X
1 set.
-1 10,00 Ut
0,70
0,0330
7,00
0,3300
0
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ Aixetes de pas: Aixeta de pas manual
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Aixeta de pas manual: Verificació del funcionament i de l'estanquitat.
C C
1 any
-1 3,000 Ut
2,92
0,1000
8,76
0,3000
Aigua freda\ Dipòsit d'aigua: Dipòsit d'aigua de consum
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Dipòsit d'aigua de consum: Comprovació de la temperatura de l'aigua a l'interior del dipòsit
C C
X
1 mes
-1 1,000 Ut
1,24
0,0500
1,24
0,0500
Dipòsit d'aigua de consum: Comprovació de l'estat de conservació i de l'absència de tolls i
fuites.
Comprovació del correcte funcionament de la purga i de la vàlvula de flotador si n'hi ha.
C C
1 any
-1 1,000 Ut
7,44
0,3000
7,44
0,3000
Dipòsit d'aigua de consum: Es netejarà a fons, amb els mitjans adequats que permetin
l'eliminació d'incrustacions i adherències i es desinfectarà
C C
X
1 any
-1 1,700 M3
6,92
0,2500
11,76
0,4250
Dipòsit d'aigua de consum: Revisió del correcte funcionament i bon estat de conservació i
neteja
C C
X
1 mes
-1 1,000 Ut
3,94
0,1500
3,94
0,1500
Aigua freda\ Grup de pressió: Grup de pressió
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Grup de pressió: Revisió general de la bomba, ajust del premsa-estopes i accionament i
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neteja de vàlvules i filtres.
C C
X
1 any
-1 1,000 Ut
Grup de pressió: Verificació que els coixinets de la
del grup, del dipòsit i del vas.
C C
6 mesos -1 1,000 Ut
Grup de pressió: Verificar:
- el cabal;
- el funcionament correcte de la motobomba;
- l'estat correcte de les aixetes;
- l'estat correcte de les connexions elèctriques;
- l'estat correcte de les connexions hidràuliques;
- el consum d'energia;
- el funcionament correcte dels pressòstats;
- la pressió correcta al calderí o vas d'expansió.
- l'estanquitat dels junts
C C
1 mes
-1 1,000 Ut
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29,24
1,0000
29,24
1,0000
bomba estan en bon estat i neteja general
25,60

1,0000

25,60

1,0000

12,40

0,5000

12,40

0,5000

Aigua freda\ Grup de pressió: Motor elèctric
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
t
s
(Eur)
(Eur)
Motor elèctric: Inspecció de l'estat general i del funcionament del motor i neteja.
C C
1 any
-1 1,000 Ut
34,39
1,0000
34,39
Motor elèctric: Revisió de funcionament consistent en:
- comprovar que el motor gira suaument;
- comprovar que no es produeixen escalfaments ni sorolls estranys;
- comprovar i ajustar el relé tèrmic;
- verificar el nombre de rpm;
- comprovar el consum per fase.
C C
3 mesos -1 1,000 Ut
6,20
0,2500
6,20

Temps
(h)

T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Instal.lació tèrmica completa entre 5 kW i 70 kW: Es comprovarà que la temperatura de l'aire
en els recintes calefactats no serà superior a 21ºC o que la temperatura en recintes refrigerats
no serà inferior a 26ºC segons sigui el cas hivern o estiu.
C E
6 mesos -1 1,000 Ut
0,25
0,0100
0,25
0,0100
Aigua calenta sanitària\ Producció\ Escalfador\ Elèctric\ Escalfador elèctric: Escalfador elèctric
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Escalfador elèctric: Inspeccionar i comprovar:
- l'estat de corrosió;
- l'estat de les fixacions;
- l'estat correcte dels elements calefactors;
- l'estat de l'ànode de sacrifici, si n'hi ha;
- l'estanquitat dels junts.
- el funcionament i rendiment de l'equip
- els aparells de mesura i control
C E
X
4 anys
-1 1,000 Ut
29,24
1,0000
29,24
1,0000

Aigua calenta sanitària: Conjunt instal·lació d'A.C.S. instal·lació col·lec
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Conjunt instal·lació d'A.C.S. instal·lació col·lec: Inspecció tècnica general del conjunt de la
instal·lació, comprovant i verificant l'estat i el funcionament i determinant les correccions i/o
variacions que s'han de fer per millorar-la o corregir-la.
C T
5 anys
-1 1,000 Ut
0,00
0,0000
0,00
0,0000

Aigua calenta sanitària\ Producció\ Termo elèctric: Termo elèctric
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Termo elèctric: Comprovació de l'estat de l'ànode de sacrifici i substituint-lo si cal.
C C
6 mesos -1 1,000 Ut
6,20
0,2500
6,20
0,2500
Termo elèctric: Es controlarà que la temperatura està per sobre dels 60º C.
C C
1 dia
-1 1,000 Ut
1,24
0,0500
1,24
0,0500
Termo elèctric: Per efectuar la desinfecció tèrmica s'augmentarà la temperatura fins a 70º C
durant 2 h.
C C
X
1 any
-1 1,000 Ut
6,20
0,2500
6,20
0,2500
Termo elèctric: S'efectuarà la purga dels llots.
C C
X
1
-1 1,000 Ut
1,24
0,0500
1,24
0,0500
setmana
Termo elèctric: Revisió de l'estat, funcionament i neteja fent les següents comprovacions:
- exàmen visual de l'estat general de conservació de l'equip verificant l'absència de fuites,
taques de rovell, cops, deformacions, etc. Controlar que hi ha la totalitat dels components de
l'equip, que no estan deteriorats, que no s'han modificat o s'han substituït per altres sense
l'aprovació del fabricant.
- que l'equip funciona dintre de les condicions previstes, que no es produeixen
sobreescalfaments i sorolls
- el correcte estat i estabilitat dels suports
- que les connexions hidràuliques no ténen fuites
- l'estat de les connexions elèctriques i que no hi han elements en tensió que siguin
accessibles accidentalment
- l'estat de l'aïllament tèrmic
- neteja general amb productes neutres, eliminant la pols i la brutícia
C C
1 any
-1 1,000 Ut
12,40
0,5000
12,40
0,5000

Aigua calenta sanitària\ Instal·lació tèrmica completa\ 5kW-70kW: Instal.lació tèrmica completa
entre 5 kW i 70 kW
Operació

Aigua calenta sanitària\ Distribució\ Canonades encastades: Canonades no afectat pel RITE
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps

Aigua freda\ Unitats tractament aigua\ Descalcificador: Descalcificador
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
t
s
(Eur)
(Eur)
Descalcificador: Neteja de l'equip i repàs de la pintura, si cal.
C C
1 any
-1 0,000 M3
7,50
0,2000
0,00
Descalcificador: Verificació de les resines de l'ablanidor i de la reserva de reactius.
C C
6 mesos -1 0,000 M3
24,00
1,0000
0,00

1,0000

0,2500

Temps
(h)
0,0000
0,0000
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t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Canonades no afectat pel RITE: Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic.
C C
2 anys
-1 1,750 M2
0,02
0,0010
0,04
0,0018
Canonades no afectat pel RITE: Revisió de l'estat de les fixacions, dels suports, observant
l'absència de corrosions. S'observarà també l'estat dels elements dilatadors.
C C
2 anys
-1 1,750 M2
0,05
0,0020
0,09
0,0035
Canonades no afectat pel RITE: Comprovar la correcta estanquitat de la instal·lació, en
especial de les connexions, junts i ràcords.
C C
2 anys
-1 1,750 M2
0,02
0,0010
0,04
0,0018
Aigua calenta sanitària\ Consum\ Aixetes: Aixeta
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Aixeta: Es netejaran a fons amb els mitjans adequats que permetin l'eliminació d'incrustacions
i adherències i es desinfectaran.
C C
X
1 any
-1 9,000 Ut
4,19
0,1600
37,71
1,4400
Aixeta: Es revisarà l'aixeta comprovant el correcte funcionament i el bon estat de conservació i
neteja.
C C
X
1 any
-1 9,000 Ut
1,46
0,0500
13,14
0,4500
Aixeta: Obertura de l'aixeta deixant correr l'aigua uns minuts.
C C
X
1 set.
-1 9,000 Ut
0,70
0,0330
6,30
0,2970
Aigua calenta sanitària\ Interacumulador: Unitat acumuladora interacumulador
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Unitat acumuladora interacumulador: Comprovació de l'estat de corrosió, i verificació de l'estat
dels suports, els tubs del bescanviador, les fixacions i l'ànode i les resistències elèctriques.
C C
1 any
-1 1,000 Ut
12,40
0,5000
12,40
0,5000
Unitat acumuladora interacumulador: Es controlarà la temperatura comprovant que estigui per
sobre dels 60°C.
C C
X
1 dia
-1 1,000 Ut
1,24
0,0500
1,24
0,0500
Unitat acumuladora interacumulador: Desmuntar el dipòsit, i comprovar l'absència
d'incrustacions.
C C
1 any
-1 0,940 M3
90,39
3,0000
84,97
2,8200
Unitat acumuladora interacumulador: Es netejarà a fons amb els medis adequats que
permetin l'eliminació d'incrustacions i adherències i es desinfectarà
C C
X
1 any
-1 1,000 Ut
54,87
2,0000
54,87
2,0000
Unitat acumuladora interacumulador: Es realitzarà la purga del fons de la unitat acumuladora
C C
X
1
-1 1,000 Ut
2,68
0,1000
2,68
0,1000
setmana
Unitat acumuladora interacumulador: Es comprovarà el correcte funcionament i bon estat de
conservació i neteja
C C
X
3 mesos -1 1,000 Ut
14,19
0,2500
14,19
0,2500
Unitat acumuladora interacumulador: Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic.
C C
X
1 any
-1 1,000 Ut
5,32
0,2500
5,32
0,2500
Unitat acumuladora interacumulador: Verificació de l'estanquitat de la unitat acumuladora i de
la vàlvula de seguretat.
C C
6 mesos -1 1,000 Ut
4,96
0,2000
4,96
0,2000
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Aigua calenta sanitària\ Energia solar tèrmica\ Captador solar compacte\ Teulada\ Circuit
primari: Captador solar compacte teulada circuit primari
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Captador solar compacte teulada circuit primari: Control de l'ànode del dipòsit, del bon
funcionament i desgast.
C C
X
1 any
-1 3,000 Ut
7,44
0,3000
22,32
0,9000
Captador solar compacte teulada circuit primari: Presa del PH i densitat del circuit primari per
tal de detectar si el contingut d'anticongelant és el correcte.
C C
X
1 any
-1 3,000 Ut
7,44
0,3000
22,32
0,9000
Captador solar compacte teulada circuit primari: Control funcional dels segúents elements de
la instal.lació:
- Neteja del purgador
- Válvula de tall
- Válvula de seguretat
- Quadre elèctric (ha d'estar tancat) i dispositius de protecció
- Control de termostat, sistema de mesura i sondes de temperatura
C C
X
1 any
-1 3,000 Ut
4,96
0,2000
14,88
0,6000
Captador solar compacte teulada circuit primari: Inspecció de l'estat de corrosió, dels suports i
de les fixacions i comprovació de què no hi han pèrdues en el dipòsit.
C C
X
3 mesos -1 3,000 Ut
8,68
0,3500
26,04
1,0500
Captador solar compacte teulada circuit primari: Inspecció visual dels captadors, observant les
diferències sobre l'estat original, possibles condensacions i brutícia, esquerdes, deformacions
als junts, corrosions i deformacions de l'absorbidor, fuites a les connexions així com la
degradació, corrosió i apretament de cargols.
C C
X
1 any
-1 3,000 Ut
6,38
0,3000
19,14
0,9000
Captador solar compacte teulada circuit primari: Neteja dels plafons amb aigua, prèvia neteja
de les incrustacions orgàniques que hagin quedat enganxades en el vidre fins que
s'aconsegueixi el seu total despreniment.
C C
X
6 mesos -1 3,000 Ut
8,25
0,3500
24,75
1,0500
Captador solar compacte teulada circuit primari: Purga de la instal·lació buidant l'aire de
l'ampolleta.
C C
X
3 mesos -1 3,000 Ut
9,92
0,4000
29,76
1,2000
Captador solar compacte teulada circuit primari: Comprovar que en l'aïllament de l'acumulador
i dels conductes no hi han humitats i manté la seva integritat.
C C
X
1 any
-1 3,000 Ut
4,26
0,2000
12,78
0,6000
Captador solar compacte teulada circuit primari: Verificació del rendiment de la instal.lació.
C C
1 any
-1 3,000 Ut
17,36
0,7000
52,08
2,1000
Aparells sanitaris\ Aigüera: Aparell sanitari aigüera
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Aparell sanitari aigüera: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell
sanitari. No ha de presentar ruptures, fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon
funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua.
C C
3 mesos -1 2,000 Ut
0,62
0,0250
1,24
0,0500
Aparells sanitaris\ Banyera: Aparell sanitari banyera
Operació
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T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Aparell sanitari banyera: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell
sanitari. No ha de presentar ruptures, fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon
funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua.
C C
3 mesos -1 1,000 Ut
0,62
0,0250
0,62
0,0250
Aparells sanitaris\ Dutxa: Aparell sanitari dutxa
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Aparell sanitari dutxa: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell
sanitari. No ha de presentar ruptures, fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon
funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua.
C C
3 mesos -1 2,000 Ut
0,62
0,0250
1,24
0,0500
Aparells sanitaris\ Inodor: Aparell sanitari inodor
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Aparell sanitari inodor: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell
sanitari. No ha de presentar ruptures, fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon
funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua.
C C
3 mesos -1 3,000 Ut
0,62
0,0250
1,86
0,0750
Aparells sanitaris\ Lavabo: Aparell sanitari lavabo
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Aparell sanitari lavabo: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell
sanitari. No ha de presentar ruptures, fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon
funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua.
C C
3 mesos -1 3,000 Ut
0,62
0,0250
1,86
0,0750

2.8.FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lació elèctrica
Baixa tensió\ Subministrament xarxa: Conjunt instal·lació elèctrica
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Conjunt instal·lació elèctrica : Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació,
comprovant i verificant l'estat i el funcionament i determinant les correccions i/o variacions que
s'han de fer per millorar-la o corregir-la.
C T
5 anys
-1 1,000 Ut
0,00
0,0000
0,00
0,0000
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Xarxa elèctrica: Xarxa elèctrica habitatges menor que 100
kW
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)

Xarxa elèctrica habitatges menor que 100 kW: Inspeccció periòdica de la instal·lació amb les
comprovacions següents;
- de l'existència de rètols i de la vigència dels elements contra incendis;
- del quadre general de distribució, s'han de comprovar els dispositius de protecció contra
curtcircuits, contactes directes i indirectes, així com les seves intensitats nominals en relació
amb la secció dels conductors que protegeixen;
- de la instal·lació interior s'ha de comprovar l'aïllament, que entre cada conductor i el terra i
entre cada dos conductors no serà inferior a 250.000 ohms;
- xarxa d'equipotencialitat: en banys i sanitaris, i quan les obres realitzades en aquests
poguessin provocar el tall de conductors, es comprovarà la continuïtat de les connexions
equipotencials entre masses i elements conductors, així com en el conductor de protecció;
- del quadre de protecció de línies de força motriu s'han de comprovar els dispositius de
protecció contra curtcircuits, així com les seves intensitats nominals en relació amb la secció
dels conductors que protegeixen;
- de la barra de connexió a terra, i quan el terreny estigui més sec, es mesurarà la resistència
de la terra i es comprovarà que no sobrepassi el valor prefixat. Així mateix, es comprovarà
visualment, l'estat de corrosió de la connexió de la barra de posta a terra amb el pericó i la
continuïtat de la línia que les uneix;
- de la línia principal de terra en conducte de fàbrica/sota tub s'ha de comprovar visualment,
l'estat de corrosió de totes les connexions, així com la continuïtat de les línies.
C I
X 5 anys
-1 1,000 Ut
347,97
0,0000
347,97
0,0000
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Control\ Comptadors: Comptador elèctric
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Comptador elèctric: - Comprovar que els accessos estiguin lliures, que el pany de la porta
estigui normalitzat i que hi hagi una senyalització correcta.
- Comprovar l'estat de les tapes dels mòduls i neteja
- Comprovar que la lectura es pugui fer correctament
- Verificar els precintes dels comptadors
- Comprovar la ventilació, l'absència d'humitats i que el desguàs funciona correctament
C C
1 any
-1 1,000 Ut
9,92
0,4000
9,92
0,4000
Comptador elèctric: Inspecció dels fusibles calibrats i verificació de les connexions i dels
terminals.
C C
1 any
-1 1,000 Ut
6,20
0,2500
6,20
0,2500
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres elèctrics\ Quadre general de protecció: Caixa
general de protecció
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Caixa general de protecció : Comprovació del funcionament correcte dels dispositius de
protecció, de tallacircuit i d'intensitat.
Comprovació de l'estanquitat i reajustament de connexions.
C C
1 any
-1 1,000 Ut
0,06 0,0025
0,06
0,0025
Caixa general de protecció : Neteja de la caixa i verificació del funcionament correcte del pany
de la porta.
C C

1 any

-1

1,000

Ut

2,48

0,1000

2,48

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Distribució\ Vista/Registrable: Derivació vist

0,1000
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Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Derivació vist: Comprovar que no hi ha elements aliens en la línia de cada instal·lació o
aparell, observar l'estat dels conductors i dels tubs de canalització, que no han de presentar
ruptures ni ancoratges en mal estat, i verificar el seu estat i aïllament.
C C
1 any
-1 2,350 M
0,04
0,0016
0,09
0,0038
Derivació vist: Inspecció de la continuïtat del conductor de protecció.
Revisió de les connexions terminals de la derivació.
Verificació de l'estat correcte dels interruptors diferencials i de la seva sensibilitat.
Verificar l'estat correcte i calibratge dels PIA.
C C
1 any
-1 2,350 M
0,20
0,0080
0,47
0,0188
Derivació vist: Verificació de l'estat dels conductors, dels precintes, de l'accessibilitat dels
registres. També cal verificar el funcionament correcte de les plaques tallafoc i la utilització
correcta dels colors.
C C
1 any
-1 2,350 M
0,04
0,0016
0,09
0,0038
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Distribució\ Vista/Registrable: Línia repartidora vist
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Línia repartidora vist: Comprovar la potència instal·lada a l'edifici i la caiguda de tensió de la
línia repartidora.
C C
1 any
-1 1,000 Ut
12,40
0,5000
12,40
0,5000
Línia repartidora vist: Comprovar que no hi ha elements aliens connectats en la línia, observar
l'estat dels conductors i dels tubs de canalització que no han de presentar ruptures ni
ancoratges en mal estat, i verificar el seu estat i aïllament. També cal verificar l'estat dels
precintes i l'accessibilitat dels registres.
C C
1 any
-1 5,500 M
0,02
0,0010
0,11
0,0055
Línia repartidora vist: Verificació del funcionament correcte de les plaques tallafoc i de la
utilització correcta dels colors.
C C
1 any
-1 5,500 M
0,02
0,0010
0,11
0,0055
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Connexió a terra: Caixa general de protecció
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Caixa general de protecció : Comprovació del funcionament correcte dels dispositius de
protecció, de tallacircuit i d'intensitat.
Comprovació de l'estanquitat i reajustament de connexions.
C C
1 any
-1 1,000 Ut
0,06
0,0025
0,06
0,0025
Caixa general de protecció : Neteja de la caixa i verificació del funcionament correcte del pany
de la porta.
C C
1 any
-1 1,000 Ut
2,48
0,1000
2,48
0,1000
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Connexió a terra: Connexió a terra
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Connexió a terra : Inspecció de la connexió a terra realitzant:
- la inspecció de la continuïtat i l'estat de les connexions i cables conductors en els circuits
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- mesura de la resistència a terra
- inspecció de l'estat dels elèctrodes
- comprovar que estan connectats a terra els elements que ho requereixen
C C
X
1 any
-1 2,890 M
0,07
0,0030
0,20
0,0087
Connexió a terra : Inspecció de la continuïtat i l'estat dels cables conductors i posar al
descobert els elèctrodes per a una revisió ocular en el cas que el terreny no sigui favorable a
la seva bona conservació.
C C
X
5 anys
-1 2,890 M
0,02
0,0010
0,06
0,0029
Connexió a terra : Verificació de l'estat de conservació dels pericons.
C C
1 any
-1 1,000 Ut
6,20
0,2500
6,20
0,2500
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Endolls: Endoll
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Endoll : Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el
funcionament correcte dels endolls. També cal netejar-los.
C C
1 any
-1 45,00 U
0,02
0,0010
0,90
0,0450
0
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Interruptors: Interruptor
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Interruptor : Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el
funcionament correcte dels interruptors. També cal netejar-los.
C C
1 any
-1 25,00 U
0,02
0,0010
0,50
0,0250
0
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Commutadors: Commutador
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Commutador : Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el
funcionament correcte dels commutadors. També cal netejar-los.
C C
1 any
-1 1,000 U
0,02
0,0010
0,02
0,0010
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Regul. potenciom.: Interruptor amb
regulador de potència
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Interruptor amb regulador de potència: Comprovació de l'estat de conservació, les connexions,
els ancoratges i el funcionament correcte dels reguladors, i netejar-los.
C C
1 any
-1 1,000 U
0,02
0,0010
0,02
0,0010
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Elements singulars\ Bateria de condensadors: Bateria de
condensadors
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
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Bateria de condensadors : Revisió periòdica de l'estat general de l'equip comprovant com a
mínim els següents aspectes:
- Estat de conservació general
- Estat de les fixacions i estabilitat de l'equip
- Estat de les connexions elèctriques, tornant-les a collar si cal
- Inspecció del cablejat interior de la bateria i dels components elèctrics
C C
1 any
-1 1,000 Ut
6,20
0,2500
6,20
0,2500
Bateria de condensadors : Comprovació dels següents aspectes del funcionament correcte de
l'equip:
- Verificar que les lectures d'energia reactiva superen el 0,9 del cos phi
- Comprovar l'absència de sobreescalfaments en els elements de la bateria
- Verificar el funcionament de la ventilació forçada
- Verificar que la temperatura de la sala no supera la indicada pel fabricant
- Comprovar l'accionament mecànic dels contactors
C C
1 mes
-1 1,000 Ut
2,55
0,1200
2,55
0,1200
Enllumenat: Conjunt instal·lació enllumenat
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Conjunt instal·lació enllumenat: Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació,
comprovant i verificant l'estat i el funcionament i determinant les correccions i/o variacions que
s'han de fer per millorar-la o corregir-la.
C T
5 anys
-1 1,000 Ut
0,00
0,0000
0,00
0,0000
Enllumenat\ Interior\ Incandescència\ Halògena: Llumenera de superfície interior halògena
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Llumenera de superfície interior halògena: Revisió periòdica consistent en:
- Comprovació estat dels portalàmpades i fixació al suport
- Comprovació estat de connexions
- Neteja de làmpada i xassís
- Comprovació estat del transformador
C C
X
1 any
-1 20,00 Ut
1,64
0,0500
32,80
1,0000
0
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T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Baixant vist: Inspecció general de l'estat del conjunt de la instal·lació i del seu funcionament
correcte. També cal comprovar la inexistència d'obstruccions, l'estanquitat dels baixants i del
seu estat de conservació, els ancoratges i les subjeccions.
C C
5 anys
-1 5,960 M
1,20
0,0500
7,15
0,2980
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Vistos/Registrables\ Formigó: Col·lector penjat
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Col·lector penjat: Inspecció de l'estat de conservació i comprovació del funcionament correcte,
de l'absència de fuites, d'obstruccions i de les fixacions dels conductes.
C C
X
1 any
-1 1,000 U
2,40
0,1000
2,40
0,1000
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ Bonera sifònica\ PVC: Bonera interior de PVC
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Bonera interior de PVC: Neteja de les boneres retirant la brossa i tots aquells elements que
puguin impedir l'evacuació de l'aigua.
C C
X
1 any
-1 2,000 Ut
1,34
0,1000
2,68
0,2000
Bonera interior de PVC: Revisió de l'estat de conservació i de la correcta col·locació de la
reixa protectora. Es recol·locarà correctament les reixes que calgui. Es comprovarà el correcte
desguàs per abocament d'aigua.
C C
X
1 any
-1 2,000 Ut
2,40
0,1000
4,80
0,2000
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació primària: Xarxa general evacuació primària
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Xarxa general evacuació primària: Es realitzaran les següents comprovacions:
- estanquitat d la xarxa i existència de possibles fuites
- existència d'olors
- correcte manteniment dels elements que composen la instal.lació
C C
X
5 anys
-1 1,000 Ut
0,60
0,0250
0,60
0,0250
Xarxa general evacuació primària: Neteja i desembussada dels col.lectors amb aigua a
pressió projectada des de aparell pneumàtic situat en camió cisterna.
C C
2 anys
-1 1,000 Ut
265,78
0,0000
265,78
0,0000

2.9.FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lació de sanejament
2.10.FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lació de calefacció
Xarxa de desguàs: Conjunt instal·lació sanejament
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Conjunt instal·lació sanejament : Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació,
comprovant i verificant l'estat, el funcionament i determinant les correccions i/o variacions que
s'han de fer per millorar-la o corregir-la.
C T
5 anys
-1 1,000 Ut
0,00
0,0000
0,00
0,0000
Xarxa de desguàs\ Baixants\ Vistos/Registrables\ PVC: Baixant vist
Operació

Per aigua\ Canonades\ Vistes\ Coure: Canonades no afectat pel RITE
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Canonades no afectat pel RITE: Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic.
C C
2 anys
-1 0,000 M2
0,02
0,0010
0,00
0,0000
Canonades no afectat pel RITE: Revisió de l'estat de les fixacions, dels suports, observant
l'absència de corrosions. S'observarà també l'estat dels elements dilatadors.
C C
2 anys
-1 0,000 M2
0,05
0,0020
0,00
0,0000
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Canonades no afectat pel RITE: Comprovar la correcta estanquitat de la instal·lació, en
especial de les connexions, junts i ràcords.
C C
2 anys
-1 0,000 M2
0,02
0,0010
0,00
0,0000
Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvules de pas: Vàlvules no afectat pel RITE
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Vàlvules no afectat pel RITE: Verificació del funcionament correcte, inspecció de l'estat i de
l'estanquitat dels junts.
C C
1 any
-1 6,000 Ut
2,92
0,1000
17,52
0,6000
Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvules d'ajust i equilibrat: Vàlvules no afectat pel RITE
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Vàlvules no afectat pel RITE: Verificació del funcionament correcte, inspecció de l'estat i de
l'estanquitat dels junts.
C C
1 any
-1 6,000 Ut
2,92
0,1000
17,52
0,6000
Per aigua\ Regulació i control\ Termòstat: Termòstat
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Termòstat: Comprovació l'estat correcte del termòstat, les subjeccions, les seves connexions
elèctriques, la línia d'alimentació i el funcionament correcte.
C C
1 any
-1 1,000 Ut
6,00
0,2500
6,00
0,2500
Per aigua\ Emissors\ Radiadors\ Alumini: Radiador
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Radiador: Comprovació de l'estat del radiador i els ancoratges. Comprovació del funcionament
correcte del radiador i del detentor si cal, purgar-lo i verificar que no hi ha fuites.
C C
6 mesos -1 5,000 Ut
3,72
0,1500
18,60
0,7500
Radiador: Inspecció de l'estat general del radiador i les fixacions i netejar-lo.
C C
1 any
-1 5,000 Ut
5,86
0,2000
29,30
1,0000
Per aigua\ Emissors\ Terra radiant: Terra radiant per aigua calenta
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Terra radiant per aigua calenta: Verificació del funcionament correcte de tota la instal·lació i
l'absència de fuites.
C C
6 mesos -1 244,5 M2
18,60
0,7500
4.548,26 183,3975
3
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2.11.FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lació de ventilació

Sistema natural\ Aparcament-garatge\ Obertura: Obertura de ventilació aparcament
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Obertura de ventilació aparcament: Comprovació de l'absència d'obstruccions, de l'estat
geomètric i de les fixacions al suport.
C C
2 anys
-1 1,000 Ut
1,24
0,0500
1,24
0,0500
Obertura de ventilació aparcament: Neteja de la brutícia de l'obertura.
C C
X
1 any
-1 1,000 Ut
0,93
0,0700
0,93
0,0700
Sistema forçada\ Magatzem residus\ Conducte\ Vist\ Metàl·lic\ Amb aïllament: Conducte
ventilació habitatges aïllat
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Conducte ventilació habitatges aïllat: Comprovació de l'estanquitat i l'estat de conservació de
l'aïllament aparent del conducte.
C C
X
5 anys
-1 26,55 M
0,74
0,0300
19,65
0,7965
0
Conducte ventilació habitatges aïllat: Neteja de la brutícia de l'interior del conducte a través
dels registres existents.
C C
X
1 any
-1 26,55 M
0,64
0,0500
16,99
1,3275
0
Sistema forçada\ Magatzem residus\ Aspirador\ Mecànic\ Axial: Ventilador no afectat pel RITE
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Ventilador no afectat pel RITE: Greixatge dels coixinets i rodaments, i neteja general del
ventilador.
C C
6 mesos -1 2,000 Ut
17,89
0,3750
35,78
0,7500
Ventilador no afectat pel RITE: Revisió mecànica consistent en:
- verificar l'estat i la tensió de les corretges;
- comprovar la llibertat de gir de la turbina o del ventilador;
- verificar i ajustar l'alineació de les politges;
- verificar i ajustar els acoblaments;
- comprovar que no hi hagi franquícies anormals en els eixos;
- verificar l'estat de fixació del ventilador;
- verificar que no es produeixen sorolls estranys ni escalfaments dels coixinets, de les
politges o de les corretges;
- controlar les revolucions;
- comprovar i ajustar l'alineació del grup.
C C
6 mesos -1 2,000 Ut
5,55
0,1660
11,10
0,3320
Sistema forçada\ Habitatges\ Conducte\ Vist\ Metàl.lic\ Amb aïllament: Conducte ventilació
habitatges aïllat
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
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t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Conducte ventilació habitatges aïllat: Comprovació de l'estanquitat i l'estat de conservació de
l'aïllament aparent del conducte.
C C
X
5 anys
-1 26,55 M
0,74
0,0300
19,65
0,7965
0
Conducte ventilació habitatges aïllat: Neteja de la brutícia de l'interior del conducte a través
dels registres existents.
C C
X
1 any
-1 26,55 M
0,64
0,0500
16,99
1,3275
0
Sistema forçada\ Habitatges\ Filtre campana\ Domèstic: Filtre campana doméstic
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Filtre campana doméstic: Neteja del filtre amb aigua i detergent neutre. Si és necessari, es
procedirà a la seva substitució.
C C
X
1 any
-1 2,000 Ut
6,56
0,2000
13,12
0,4000
Filtre campana doméstic: Revisió de l'estat de conservació, verificant el correcte
funcionament.
C C
X
6 mesos -1 2,000 Ut
2,48
0,1000
4,96
0,2000
Sistema forçada\ Habitatges\ Extractor campana\ Domèstic\ Axial: Extractor campana doméstic
axial
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Extractor campana doméstic axial: Neteja general de l'extractor amb aigua i detergent neutre, i
greixatge dels rodaments.
C C
X
1 any
-1 2,000 Ut
6,68
0,2000
13,36
0,4000
Extractor campana doméstic axial: Revisió de l'estat de funcionament consistent en:
- comprovació de la lllibertat de gir de la turbina o ventilador
- verificar i ajustar els acoblaments
- verificar l'estat de fixació del ventilador
- verificar que no es produeixen sorolls estranys
- verificar connexions elèctriques i senyals lumíniques
C C
X
5 anys
-1 2,000 Ut
16,03
0,3000
32,06
0,6000

2.12.FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lacions audiovisuals

Comunicació\ Porter electrònic: Equip d'alimentació
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
t
s
(Eur)
Equip d'alimentació: Inspecció de l'estat de conservació i comprovació
connexions i el funcionament.
C C
1 any
-1 1,000 Ut
16,40
0,5000
Comunicació\ Porter electrònic\ Sistema àudio: Botonera general àudio
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)

Cost
Temps
(Eur)
(h)
de la tensió, les
16,40

0,5000

Cost

Temps

t
s
(Eur)
(Eur)
Botonera general àudio: Comprovar que el timbre, l'altaveu i el micròfon funcionen
correctament.
C C
2 anys
-1 1,000 Ut
6,20
0,2500
6,20

(h)
0,2500

Comunicació\ Porter electrònic\ Sistema àudio: Pestell elèctric
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Pestell elèctric: Comprovar que el funcionament és correcte, inspeccionar el seu estat de
conservació i verificar que les connexions i les fixacions són adients.
C C
2 anys
-1 1,000 Ut
3,19
0,1500
3,19
0,1500
Telefonia: Instal·lació telefonia
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Instal·lació telefonia : Es revisaran els següents elements i s'efectuaran les operacions
indicades:
- armari d'enllaç/de base/de registre/centraleta
- cal comprovar les fixacions, les corrosions i l'absència d'humitat
- cal comprovar l'estat de les connexions i dels automatismes i el funcionament correcte
- canalització d'enllaç/distribució
- comprovació les fixacions
- comprovació de l'encastament correcte dels tubs a les caixes
- línia
- verificació de l'estat dels conductors
- inspecció de l'estat de l'aïllament dels conductors
- caixa
- comprovació de les fixacions
- comprovació de l'encastament correcte dels tubs a la caixa
- aparell de telèfon
- verificació de les connexions
- comprovació del funcionament correcte.
C E
2 anys
-1 1,000 Ut
427,17
0,0000
427,17
0,0000
Televisió\ Sistema receptor: Conjunt instal·lació àudio
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Conjunt instal·lació àudio : Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant
i verificant l'estat i el funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer
per millorar-la o corregir-la.
C T
5 anys
-1 1,000 Ut
0,00
0,0000
0,00
0,0000
Televisió\ Sistema receptor\ Antena dipol: Caixa de connexió TV
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Caixa de connexió TV: Comprovar que el senyal que arriba és correcte. Comprovació de
l'estat de connexions i fixacions.
C C
1 any
-1 5,000 Ut
7,00
0,2500
35,00
1,2500
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- Que l'encastament dels tubs o canaletes a les caixes està en condicions
Televisió\ Sistema receptor\ Antena dipol: Caixa de derivació TV
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
t
s
(Eur)
(Eur)
Caixa de derivació TV: Comprovació de l'estat de les connexions i de les fixacions.
C C
1 any
-1 5,000 Ut
2,13
0,1000
10,65
Televisió\ Sistema receptor\ Antena dipol: Cablejat de distribució TV
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
t
s
(Eur)
(Eur)
Cablejat de distribució TV: Comprovació de l'estat del tub protector i dels ancoratges.
C C
1 any
-1 5,000 Ut
12,77
0,6000
63,85

C C

2 anys

-1

Temps
(h)

28,20
0

M

0,02

0,0010

0,56

0,0282

0,5000
3. CALENDARI D’ACTUACIONS DE MANTENIMENT PREVENTIU
Temps
(h)
3,0000

Televisió\ Sistema receptor\ Antena dipol: Equip d'amplificació i distribució TV
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Equip d'amplificació i distribució TV: Comprovació del guany en senyal de l'amplificador,
mesurant el senyal a l'entrada i a la sortida del mateix.
C C
1 any
-1 5,000 Ut
10,72
0,4000
53,60
2,0000
Equip d'amplificació i distribució TV: Verificar que el llum de l'interior de l'armari de protecció
funciona, i que les connexions i les fixacions de l'equip són correctes.
C C
1 any
-1 5,000 Ut
4,96
0,2000
24,80
1,0000
Televisió\ Sistema receptor\ Antena dipol: Equip de captació TV
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Equip de captació TV: Verificació de l'estat de l'ancoratge, de la verticalitat, de l'estat del
màstil (especialment la corrosió), del cablatge i de les connexions.
C C
1 any
-1 5,000 Ut
12,40
0,5000
62,00
2,5000
Infraestr. telecomunicacions\ Canalitzacions\ Enllaç\ Vista: Canalització enllaç vist
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Canalització enllaç vist: S'efectuaran les següents comprovacions :
- Que les fixacions estan correctes.
- Que l'encastament dels tubs o canaletes a les caixes està en condicions
- Que els tubs i canaletes mantenen la geometria original i no hi han degradacions del material
C C
2 anys
-1 3,500 M
0,38
0,0160
1,33
0,0560
Infraestr. telecomunicacions\ Canalitzacions\ Secundària\ Encastada: Canalització secundària
encastat
Operació
T R C O C
Per
De Amid UA
Preu T.Unit (h)
Cost
Temps
t
s
(Eur)
(Eur)
(h)
Canalització secundària encastat: S'efectuaran les següents comprovacions :
- Que les fixacions estan correctes.

Aquest capítol conté el calendari del manteniment preventiu previst per a cada any mes a mes, en què
s’ha de realitzar en l’edifici. Les operacions s’agrupen per subsistemes i identificadors.
Per a cada operació es senyala el responsable de la seva execució, d’acord amb la següent relació:
C:
E:
T:
U:
I:

Contractat
Especialista
Tècnic
Usuari
Organisme de
(OCA)

control

autoritzat

A la segona columna, apareixen marcades amb un asterisc (*) aquelles operacions amb periodicitat
inferior a un mes, és a dir, amb periodicitats mesurades en dies o setmanes.
3.1.Any 2012
Subsistema: Instal·lació d'aigua
Identificació: \Element
Aigua freda\ Subministrament
xarxa\ Consum\ Aixetes
Aigua freda\ Grup de pressió

Aigua calenta sanitària\
Interacumulador

Aigua calenta sanitària\ Consum\
Aixetes
Aigua calenta sanitària\
Producció\ Termo elèctric

Subsistema: Instal·lació elèctrica
Identificació: \Element
Baixa tensió\ Subministrament
xarxa\ Elements singulars\ Bateria

*

Operació
Aixeta: Obertura aixeta

Grup de pressió:
Verificació estat i
funcionament
Unitat acumuladora
* interacumulador: Control
de la temperatura
Unitat acumuladora
*
interacumulador: Purga
Aixeta: Obertura aixeta
*
Termo elèctric: Control
temperatura
Termo elèctric: Purga de
*
llots
*

Operació
Bateria de condensadors
: Coprovació

GF MA MJ J A S ON
C
C
-

D
C
C
-

CC
- C
C
C
C
-

C
C
C
C
-

GF MA MJ J A S ON D
CC
- -
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funcionament correcte

Identificació: \Element
Aigua freda

3.2.Any 2013
Subsistema: Infraestructura
Identificació: \Element
Contenció de terres\ Murs

Subsistema: Cobertes
Identificació: \Element
Terrats\ Transitables\
Convencional

Teulades\ Teules i lloses

Aigua freda\ Subministrament
xarxa\ Distribució\ Purgadors
Operació
Desguàs mur de
contenció: Neteja
desguàs

GF MA MJ J A S O N D
C
-

Operació
Acabat de terrat general
no flotant: Neteja
Bonera de terrat general
altres: Neteja
Bonera de terrat general
altres: Revisió
Embornal lineal : Neteja i
verificació
Carener: Revisió

GF MA MJ J A S O N D
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
-

Canal desguàs teules i
lloses: Neteja
Canal desguàs teules i
lloses: Revisió
Morrió: Neteja
Morrió: Revisió

Subsistema: Façanes
Identificació: \Element
Elements singulars\ Portes de
garatge\ Corredisses\ Acer\ Pintat\
Manual

Operació
Porta garatge corredissa
d'acer manual pintat:
Comprovació i greixatge
Porta garatge corredissa
d'acer manual pintat:
Inspecció i neteja

Subsistema: Revestiments i paviments
Operació
Identificació: \Element
Paviment interior de
Paviments\ Rígids\ Fusta
fusta: Revisió
Paviment continu de
Paviments\ Soleres
formigó sense additius
solera: Comprovació
estanquitat
Subsistema: Instal·lació d'aigua

Aigua freda\ Subministrament
xarxa\ Consum\ Aixetes

Aigua freda\ Subministrament
xarxa\ Consum\ Aixetes de pas
Aigua freda\ Grup de pressió

Aigua calenta sanitària\
Interacumulador

GF MA MJ J A S O N D
C
C
-

C
-

GF MA MJ J A S O N D
C
C
-

Aigua calenta sanitària\ Consum\
Aixetes

Operació
GF MA MJ J A S ON
Xarxa distribució d'aigua:
C
Neteja instal·lació
Purgador: Neteja i
C
comprovació
funcionament
Aixeta: Neteja i
C
desinfecció
Aixeta: Revisió
C
Aixeta: Obertura aixeta
CCCCCCCCCCC
*
- - - - - - - - - - Aixeta de pas manual:
C
Verificació funcionament i
estanquitat
Grup de pressió: Revisió
C
Grup de pressió:
C
C
Verificació coixinets i
neteja general
Grup de pressió:
CCCCCCCCCCC
Verificació estat i
- - - - - - - - - - funcionament
Motor elèctric: Inspecció
C
general i neteja
Motor elèctric: Revisió de C
C
C
C
funcionament
Unitat acumuladora
C
interacumulador:
Comprovació estat
Unitat acumuladora
CCCCCCCCCCC
* interacumulador: Control - - - - - - - - - - de la temperatura
Unitat acumuladora
C
interacumulador:
Desmuntatge
Unitat acumuladora
C
interacumulador: Neteja i
desinfecció
Unitat acumuladora
CCCCCCCCCCC
*
interacumulador: Purga
- - - - - - - - - - Unitat acumuladora
C
C
C
C
interacumulador: Revisió Unitat acumuladora
C
interacumulador: Revisió
de l'aïllament
Unitat acumuladora
C
C
interacumulador:
Verificació estanquitat i
vàlvula seguretat
Aixeta: Neteja i
C
desinfecció
-

D

C
-

C
-

C
-

C
-
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Aixeta: Revisió

Aigua calenta sanitària\ Energia
solar tèrmica\ Captador solar
compacte\ Teulada\ Circuit
primari

Aparells sanitaris\ Aigüera

Aparells sanitaris\ Banyera

Aparells sanitaris\ Dutxa

Aparells sanitaris\ Inodor

Aparells sanitaris\ Lavabo

Aigua freda\ Unitats tractament
aigua\ Descalcificador

C
Aixeta: Obertura aixeta
CCCCCCCCCCCC
*
- - - - - - - - - - - Captador solar compacte
C
teulada circuit primari:
Control ànode

28

Captador solar compacte
teulada circuit primari:
Control anticongelant
Captador solar compacte
teulada circuit primari:
Control funcional
Captador solar compacte
teulada circuit primari:
Inspecció estat i
estanquitat
Captador solar compacte
teulada circuit primari:
Inspecció visual
captadors
Captador solar compacte
teulada circuit primari:
Neteja
Captador solar compacte
teulada circuit primari:
Purga
Captador solar compacte
teulada circuit primari:
Revisió aïllament
Captador solar compacte
teulada circuit primari:
Verificació rendiment
Aparell sanitari aigüera:
Comprovació estat i
funcionament
Aparell sanitari banyera:
Comprovació estat i
funcionament
Aparell sanitari dutxa:
Comprovació estat i
funcionament
Aparell sanitari inodor:
Comprovació estat i
funcionament
Aparell sanitari lavabo:
Comprovació estat i
funcionament
Descalcificador: Repàs
pintura i neteja
Descalcificador:

C
C
C
-

C
-

C
-

C
C
-

C
C
-

C
-

Aigua calenta sanitària\
Instal·lació tèrmica completa\
5kW-70kW

Subsistema: Instal·lació elèctrica
Identificació: \Element
Identificació: Nova identificació
Enllumenat\ Interior\
Incandescència\ Halògena
Baixa tensió\ Subministrament
xarxa\ Control\ Comptadors

Baixa tensió\ Subministrament
xarxa\ Distribució\
Vista/Registrable

C
C
-

C
C
C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C

C
C

Baixa tensió\ Subministrament
xarxa\ Connexió a terra

Baixa tensió\ Subministrament
xarxa\ Punts de consum\ Endolls
Baixa tensió\ Subministrament
xarxa\ Punts de consum\
Interruptors

Verificació resines i
reactius
Instal.lació tèrmica
completa entre 5 kW i 70
kW: Verificació
periòd.temp.aire
Operació

-

-

E
-

E
-

GF MA MJ J A S ON D

Llumenera de superfície
interior halògena: Revisió
periòdica
Comptador elèctric:
Comprovacions d'estat
Comptador elèctric:
Inspecció de fusibles,
connexions i terminals
Derivació vist:
Comprovacions línies

C
-

Derivació vist: Inspecció
conductors, connexions i
automatismes
Derivació vist:
Verificacions
Línia repartidora vist:
Comprovació potència
instal·lada i caiguda de
tensió
Línia repartidora vist:
Comprovacions i
verificacions
Línia repartidora vist:
Verificació plaques
tallafoc i colors
Caixa general de
protecció : Comprovació
funcionament dispositius
de protecció
Caixa general de
protecció : Neteja i
verificació tanca
Connexió a terra :
Inspecció ordinària
Connexió a terra :
Verificar estat pericons
Endoll : Comprovació i
neteja
Interruptor : Comprovació
i neteja

C
-

C
C
C
-

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
-
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Baixa tensió\ Subministrament
xarxa\ Punts de consum\
Commutadors
Baixa tensió\ Subministrament
xarxa\ Punts de consum\ Regul.
potenciom.
Baixa tensió\ Subministrament
xarxa\ Elements singulars\ Bateria
de condensadors
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Commutador :
Comprovació i neteja

C
-

Interruptor amb regulador
de potència:
Comprovació i neteja
Bateria de condensadors
: Revisió periòdica

C
-

Bateria de condensadors
: Coprovació
funcionament correcte
Subsistema: Instal·lació de sanejament
Operació
Identificació: \Element
Embornal lineal : Neteja i
Xarxa de desguàs\ Embornal
verificació
lineal
Col·lector penjat:
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\
Inspecció i comprovació
Vistos/Registrables\ Formigó
Bonera interior de PVC:
Xarxa de desguàs\ Elements
Neteja
singulars\ Bonera sifònica\ PVC
Bonera interior de PVC:
Revisió
Subsistema: Instal·lació de calefacció
Operació
Identificació: \Element
Vàlvules no afectat pel
Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvules de
RITE: Verificació estat i
pas
funcionament
Vàlvules no afectat pel
Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvules
RITE: Verificació estat i
d'ajust i equilibrat
funcionament
Termòstat: Comprovació
Per aigua\ Regulació i control\
estat i funcionament
Termòstat
Radiador: Comprovació
Per aigua\ Emissors\ Radiadors\
estat i funcionament i
Alumini
purga
Radiador: Inspecció i
neteja
Terra radiant per aigua
Per aigua\ Emissors\ Terra radiant
calenta: Verificació
funcionament
Subsistema: Instal·lació de ventilació
Identificació: \Element
Sistema natural\ Aparcamentgaratge\ Obertura
Sistema forçada\ Magatzem
residus\ Conducte\ Vist\ Metàl·lic\
Amb aïllament
Sistema forçada\ Magatzem
residus\ Aspirador\ Mecànic\ Axial

Operació
Obertura de ventilació
aparcament: Neteja
Conducte ventilació
habitatges aïllat: Neteja
Ventilador no afectat pel
RITE: Greixatge coixinets

C
CCCCCCCCCCCC
- - - - - - - - - - - -

GF MA MJ J A S O N D
C
C
C
C
C
GF MA MJ J A S O N D
C
C
-

C
-

C
C
-

C
-

C
C
-

GF MA MJ J A S O N D
C
C
C
-

C
-

Sistema forçada\ Magatzem
residus\ Elements terminals\
Reixa\ Metàl·lica
Sistema forçada\ Habitatges\
Conducte\ Vist\ Metàl.lic\ Amb
aïllament
Sistema forçada\ Habitatges\
Filtre campana\ Domèstic

Sistema forçada\ Habitatges\
Extractor campana\ Domèstic\
Axial

i neteja general
Ventilador no afectat pel
RITE: Revisió mecànica
Reixa: Revisió estat i
neteja

C
-

C
C
-

Conducte ventilació
habitatges aïllat: Neteja

C
-

Filtre campana doméstic:
Neteja o substitució
Filtre campana doméstic:
Revisió de l'estat
Extractor campana
doméstic axial: Neteja

C
C
C
-

C
-

Subsistema: Protecció contra incendis
Operació
GF MA MJ J A S ON D
Identificació: \Element
Parallamps: Comprovació
C
Inst. de prevenció\ Parallamps
estat i connexions
Parallamps: Inspecció de
C
la connexió a terra
Parallamps: Neteja del
C
capçal
Subsistema: Instal·lacions audiovisuals
Operació
GF MA MJ J A S ON D
Identificació: \Element
Equip d'alimentació:
C
Comunicació\ Porter electrònic
Inspecció i comprovació
Central de consergeria:
C
Inspecció i comprovació
Caixa de connexió TV:
C
Televisió\ Sistema receptor\
Comprovació senyal i
Antena dipol
estat
Caixa de derivació TV:
C
Comprovació estat i
fixacions
Cablejat de distribució
C
TV: Comprovació estat
C
Equip d'amplificació i
distribució TV:
Comprovació senyals i
equip
Equip d'amplificació i
C
distribució TV: Verificació
estat i connexions
Equip de captació TV:
C
Verificació estat
Recinte RITU:
C
Infraestr. telecomunicacions\
Comprovació recinte i
Recintes\ RITU
verificació porta
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Recinte RITU: Verificació
instal.lació elèctrica
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C
Teulades\ Teules i lloses

Canal desguàs teules i
lloses: Neteja
Canal desguàs teules i
lloses: Revisió
Morrió: Neteja

3.3.Any 2014
Subsistema: Infraestructura
Identificació: \Element
Contenció de terres\ Murs

Operació
Desguàs mur de
contenció: Neteja
desguàs

GF MA MJ J A S O N D
C
-

Morrió: Revisió
Elements singulars\ Boneres

Subsistema: Estructura
Identificació: \Element
Vertical\ Parets\ Obra de carreus
Vertical\ Pilars\ Metàl·lic

Vertical\ Pilars\ Formigó in situ

Horitzontal\ Jàsseres\ Formigó in
situ

Sostres\ Unidireccional\ Fusta

Sostres\ Volta\ Ceràmica

Sostres\ Volta\ Pedra
Escales\ Volta\ Ceràmica

Subsistema: Cobertes
Identificació: \Element
Terrats\ Transitables\
Convencional

Operació
GF MA MJ J A S O N D
Paret de pedra exterior:
C
Inspecció ordinària
Pilar d'acer pintat exterior
C
vist: Inspecció ordinària
Pilar d'acer pintat interior
C
vist: Inspecció ordinària
Pilar de formigó vist
C
interior pintat: Inspecció
ordinària
Pilar de formigó vist
C
exterior pintat: Inspecció
ordinària
Jàssera de formigó vist
C
interior pintat: Inspecció
ordinària
Jàssera de formigó vist
C
exterior pintat: Inspecció
ordinària
Biguetes de fusta vist
C
exterior pintat: Inspecció
ordinària
Volta ceràmica vist
C
exterior: Inspecció
ordinària
Volta de pedra exterior:
C
Inspecció ordinària
Volta ceràmica vist
C
exterior: Inspecció
ordinària
Operació
Acabat de terrat general
no flotant: Neteja
Bonera de terrat general
altres: Neteja

GF MA MJ J A S O N D
C
C
C
-

Bonera de terrat general
altres: Revisió
Carener: Revisió

Subsistema: Façanes
Identificació: \Element
Exteriors\ Tancaments pesats\
Obertures\ Fusta pintada
Exteriors\ Tancaments pesats\
Persianes\ Porticons\ Fusta
envernissada
Elements singulars\
Balcó/Terrassa/Galeria\ Paviment\
Ceràmic
Elements singulars\ Portes de
garatge\ Corredisses\ Acer\ Pintat\
Manual

Bonera de terrat general
altres: Neteja
Bonera de terrat general
altres: Revisió

C
-

C
C
C
C
C
C
C
C
-

Operació
GF MA MJ J A S ON D
Finestra de fusta pintada
C
exterior: Comprovació i
greixatge
Persiana de porticons de
C
fusta envernissada exteri:
Comprovació i greixatge
Paviment ceràmic balcó:
C
Revisió
Porta garatge corredissa
d'acer manual pintat:
Comprovació i greixatge
Porta garatge corredissa
d'acer manual pintat:
Inspecció i neteja

C
C
-

C
-

Subsistema: Revestiments i paviments
Operació
GF MA MJ J A S ON D
Identificació: \Element
Paviment ceràmic
C
Paviments\ Rígids\ Ceràmica
interior: Revisió
Paviment interior de
C
Paviments\ Rígids\ Fusta
fusta: Revisió
C
Paviment continu de
Paviments\ Soleres
formigó sense additius
solera: Comprovació
estanquitat
Graó de fusta envernissat
C
Paviments\ Graons\ Interior\
interior: Revisió
Fusta\ Acab. envernissat
Graó de rajola ceràmica
C
Paviments\ Graons\ Interior\
natural interior: Revisió
Rajola ceràmica interior
Graó de rajola ceràmica
C
Paviments\ Graons\ Exterior\
natural exterior: Revisió
Rajola ceràmica
Graó de terratzo natural
C
Paviments\ Graons\ Exterior\
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Terratzo\ Antilliscant
Subsistema: Instal·lació d'aigua
Identificació: \Element
Aigua freda

Aigua freda\ Subministrament
xarxa\ Pericó de connexió
Aigua freda\ Subministrament
xarxa\ Control\ Comptador
Aigua freda\ Subministrament
xarxa\ Distribució\
Vista/Registrable

Aigua freda\ Subministrament
xarxa\ Distribució\ Purgadors
Aigua freda\ Subministrament
xarxa\ Consum\ Aixetes

Aigua freda\ Subministrament
xarxa\ Consum\ Aixetes de pas
Aigua freda\ Grup de pressió

Aigua calenta sanitària\
Interacumulador
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exterior: Revisió

-

Operació
GF MA MJ J A S O N D
Xarxa distribució d'aigua:
C
Neteja instal·lació
Xarxa distribució d'aigua:
C
Comprovacions circuit
Pericó connexió:
C
Comprovació
d'estanquitat i pressió
Comptador: Inspecció
C
estat i control mesura
Canalització: Comprovar
C
estanquitat
Canalització: Revisió
aïllament
Canalització: Revisió
estat conservació
Purgador: Neteja i
comprovació
funcionament
Aixeta: Neteja i
desinfecció
Aixeta: Revisió

C
C
C
-

C
C
Aixeta: Obertura aixeta
CCCCCCCCCCCC
*
- - - - - - - - - - - Aixeta de pas manual:
C
Verificació funcionament i
estanquitat
Grup de pressió: Revisió
C
Grup de pressió:
C
C
Verificació coixinets i
neteja general
Grup de pressió:
CCCCCCCCCCCC
Verificació estat i
- - - - - - - - - - - funcionament
Motor elèctric: Inspecció
C
general i neteja
Motor elèctric: Revisió de C
C
C
C
funcionament
Unitat acumuladora
C
interacumulador:
Comprovació estat
Unitat acumuladora
CCCCCCCCCCCC
* interacumulador: Control - - - - - - - - - - - de la temperatura
Unitat acumuladora
C
interacumulador:
-

Aigua calenta sanitària\
Distribució\ Canonades
encastades

Aigua calenta sanitària\ Consum\
Aixetes

Aigua calenta sanitària\ Energia
solar tèrmica\ Captador solar
compacte\ Teulada\ Circuit
primari

Desmuntatge
Unitat acumuladora
interacumulador: Neteja i
desinfecció
Unitat acumuladora
*
interacumulador: Purga
Unitat acumuladora
interacumulador: Revisió
Unitat acumuladora
interacumulador: Revisió
de l'aïllament
Unitat acumuladora
interacumulador:
Verificació estanquitat i
vàlvula seguretat
Canonades no afectat pel
RITE: Revisió aïllament

C
CCCCCCCCCCCC
- - - - - - - - - - - C
C
C
C
C
C
-

C
C
-

Canonades no afectat pel
RITE: Revisió estat
conservació
Canonades no afectat pel
RITE: Comprovar
estanquitat
Aixeta: Neteja i
desinfecció
Aixeta: Revisió

C
-

Captador solar compacte
teulada circuit primari:
Control anticongelant
Captador solar compacte
teulada circuit primari:
Control funcional
Captador solar compacte C
teulada circuit primari:
Inspecció estat i
estanquitat
Captador solar compacte
teulada circuit primari:
Inspecció visual
captadors
Captador solar compacte
teulada circuit primari:
Neteja
Captador solar compacte C

C
-

C
-

C
C
Aixeta: Obertura aixeta
CCCCCCCCCCCC
*
- - - - - - - - - - - Captador solar compacte
C
teulada circuit primari:
Control ànode

C
C
-

C
-

C
C
-

C
C

C
C

C
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Aparells sanitaris\ Aigüera

Aparells sanitaris\ Banyera

Aparells sanitaris\ Dutxa

Aparells sanitaris\ Inodor

Aparells sanitaris\ Lavabo

Aigua freda\ Unitats tractament
aigua\ Descalcificador

Aigua calenta sanitària\
Instal·lació tèrmica completa\
5kW-70kW

Subsistema: Instal·lació elèctrica
Identificació: \Element
Identificació: Nova identificació
Enllumenat\ Interior\
Incandescència\ Halògena
Baixa tensió\ Subministrament
xarxa\ Control\ Comptadors

Baixa tensió\ Subministrament
xarxa\ Distribució\
Vista/Registrable

teulada circuit primari:
Purga
Captador solar compacte
teulada circuit primari:
Revisió aïllament
Captador solar compacte
teulada circuit primari:
Verificació rendiment
Aparell sanitari aigüera:
Comprovació estat i
funcionament
Aparell sanitari banyera:
Comprovació estat i
funcionament
Aparell sanitari dutxa:
Comprovació estat i
funcionament
Aparell sanitari inodor:
Comprovació estat i
funcionament
Aparell sanitari lavabo:
Comprovació estat i
funcionament
Descalcificador: Repàs
pintura i neteja
Descalcificador:
Verificació resines i
reactius
Instal.lació tèrmica
completa entre 5 kW i 70
kW: Verificació
periòd.temp.aire
Operació

-

-

-
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C
C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
C
-

E
-

E
-

GF MA MJ J A S O N D

Llumenera de superfície
interior halògena: Revisió
periòdica
Comptador elèctric:
Comprovacions d'estat
Comptador elèctric:
Inspecció de fusibles,
connexions i terminals
Derivació vist:
Comprovacions línies

C
-

Derivació vist: Inspecció
conductors, connexions i
automatismes
Derivació vist:
Verificacions

C
-

C
C
C
-

C
-

Baixa tensió\ Subministrament
xarxa\ Connexió a terra

Baixa tensió\ Subministrament
xarxa\ Punts de consum\ Endolls
Baixa tensió\ Subministrament
xarxa\ Punts de consum\
Interruptors
Baixa tensió\ Subministrament
xarxa\ Punts de consum\
Commutadors
Baixa tensió\ Subministrament
xarxa\ Punts de consum\ Regul.
potenciom.
Baixa tensió\ Subministrament
xarxa\ Quadres elèctrics\ Quadre
general de protecció

Baixa tensió\ Subministrament
xarxa\ Elements singulars\ Bateria
de condensadors

Línia repartidora vist:
Comprovació potència
instal·lada i caiguda de
tensió
Línia repartidora vist:
Comprovacions i
verificacions
Línia repartidora vist:
Verificació plaques
tallafoc i colors
Caixa general de
protecció : Comprovació
funcionament dispositius
de protecció
Caixa general de
protecció : Neteja i
verificació tanca
Connexió a terra :
Inspecció ordinària
Connexió a terra :
Verificar estat pericons
Endoll : Comprovació i
neteja
Interruptor : Comprovació
i neteja

C
-

Commutador :
Comprovació i neteja

C
-

Interruptor amb regulador
de potència:
Comprovació i neteja
Caixa general de
protecció : Comprovació
funcionament dispositius
de protecció
Caixa general de
protecció : Neteja i
verificació tanca
Bateria de condensadors
: Revisió periòdica

C
-

Bateria de condensadors
: Coprovació
funcionament correcte

Subsistema: Instal·lació de sanejament
Operació
Identificació: \Element
Col·lector penjat:
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\
Inspecció i comprovació
Vistos/Registrables\ Formigó
Xarxa general evacuació
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\

C
C
C
C
C
C
C
C
-

C
C
C
CCCCCCCCCCCC
- - - - - - - - - - - -

GF MA MJ J A S ON D
C
C
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Ventilació primària
Xarxa de desguàs\ Elements
singulars\ Bonera sifònica\ PVC
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primària: Neteja xarxa
Bonera interior de PVC:
Neteja
Bonera interior de PVC:
Revisió

C
C
-

Subsistema: Instal·lació de calefacció
Operació
GF MA MJ J A S O N D
Identificació: \Element
Identificació: Nova identificació
Canonades no afectat pel
C
Per aigua\ Canonades\ Vistes\
RITE: Revisió aïllament
Coure
Canonades no afectat pel
C
RITE: Revisió estat
conservació
Canonades no afectat pel
C
RITE: Comprovar
estanquitat
Canonades no afectat pel
C
Per aigua\ Canonades\
RITE:
Revisió
aïllament
Encastades\ Coure
Canonades no afectat pel
C
RITE: Revisió estat
conservació
Canonades no afectat pel
C
RITE: Comprovar
estanquitat
Vàlvules no afectat pel
C
Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvules de
RITE: Verificació estat i
pas
funcionament
Vàlvules no afectat pel
C
Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvules
RITE: Verificació estat i
d'ajust i equilibrat
funcionament
Termòstat: Comprovació
C
Per aigua\ Regulació i control\
estat i funcionament
Termòstat
Radiador: Comprovació
C
C
Per aigua\ Emissors\ Radiadors\
estat i funcionament i
Alumini
purga
Radiador: Inspecció i
C
neteja
Terra radiant per aigua
C
C
Per aigua\ Emissors\ Terra radiant
calenta: Verificació
funcionament
Subsistema: Instal·lació de ventilació
Operació
Identificació: \Element
Obertura de ventilació
Sistema natural\ Aparcamentaparcament:
garatge\ Obertura
Comprovació
Obertura de ventilació
aparcament: Neteja
Conducte ventilació
Sistema forçada\ Magatzem
habitatges aïllat: Neteja
residus\ Conducte\ Vist\ Metàl·lic\
Amb aïllament

GF MA MJ J A S O N D
C
C
C
-

Sistema forçada\ Magatzem
residus\ Aspirador\ Mecànic\ Axial

Sistema forçada\ Magatzem
residus\ Elements terminals\
Reixa\ Metàl·lica
Sistema forçada\ Habitatges\
Conducte\ Vist\ Metàl.lic\ Amb
aïllament
Sistema forçada\ Habitatges\
Filtre campana\ Domèstic

Sistema forçada\ Habitatges\
Extractor campana\ Domèstic\
Axial

Ventilador no afectat pel
RITE: Greixatge coixinets
i neteja general
Ventilador no afectat pel
RITE: Revisió mecànica
Reixa: Revisió estat i
neteja

C
-

C
-

C
-

C
C
-

Conducte ventilació
habitatges aïllat: Neteja

C
-

Filtre campana doméstic:
Neteja o substitució
Filtre campana doméstic:
Revisió de l'estat
Extractor campana
doméstic axial: Neteja

C
C
C
-

C
-

Subsistema: Protecció contra incendis
Operació
GF MA MJ J A S ON D
Identificació: \Element
Parallamps: Comprovació
C
Inst. de prevenció\ Parallamps
estat i connexions
Parallamps: Inspecció de
C
la connexió a terra
Parallamps: Neteja del
C
capçal
Subsistema: Instal·lacions audiovisuals
Operació
Identificació: \Element
Equip d'alimentació:
Comunicació\ Porter electrònic
Inspecció i comprovació
Central de consergeria:
Inspecció i comprovació
Botonera general àudio:
Comunicació\ Porter electrònic\
Comprovació
Sistema àudio
funcionament
Terminal d'usuari àudio:
Comprovació
funcionament
Pestell elèctric:
Comprovació
funcionament i estat i
neteja
Instal·lació telefonia :
Telefonia
Revisió periòdica
Caixa de connexió TV:
Televisió\ Sistema receptor\
Comprovació senyal i
Antena dipol
estat
Caixa de derivació TV:
Comprovació estat i
fixacions

GF MA MJ J A S ON D
C
C
C
C
C
E
C
C
-
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Infraestr. telecomunicacions\
Canalitzacions\ Enllaç\ Vista
Infraestr. telecomunicacions\
Canalitzacions\ Principal\ Vista
Infraestr. telecomunicacions\
Canalitzacions\ Secundària\
Encastada

Cablejat de distribució
TV: Comprovació estat
Equip d'amplificació i
distribució TV:
Comprovació senyals i
equip
Equip d'amplificació i
distribució TV: Verificació
estat i connexions
Equip de captació TV:
Verificació estat
Canalització enllaç vist:
Revisió periòdica
Canalització principal
vist: Revisió periòdica
Canalització secundària
encastat: Revisió
periòdica

C
C
-

Subsistema: Cobertes
Identificació: \Element
Terrats\ Transitables\
Convencional

Teulades\ Teules i lloses

Operació
Desguàs mur de
contenció: Neteja
desguàs

Canal desguàs teules i
lloses: Revisió
Ràfec: Revisió
Junt estructural teulada:
Revisió
Morrió: Neteja

C
C
C
C
C
-

3.4.Any 2015
Subsistema: Infraestructura
Identificació: \Element
Contenció de terres\ Murs
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GF MA MJ J A S O N D
C
-

Morrió: Revisió

Elements singulars\ Xemeneies
Subsistema: Façanes
Identificació: \Element
Exteriors\ Tancaments pesats\
Llindes\ Metàl·liques
Exteriors\ Tancaments pesats\
Llindes\ Ceràmiques
Exteriors\ Tancaments pesats\
Llindes\ Pedra natural
Mitgeres vistes\ Protegides\
Acabats\ Plaques conformades
Elements singulars\ Cornises\
Obra de fàbrica ceràmica
Elements singulars\
Coronaments\ Pedra natural

Operació
GF MA MJ J A S O N D
Acabat de terrat general
C
no flotant: Neteja
Acabat de terrat general
C
no flotant: Revisió
Bonera de terrat general
C
C
altres: Neteja
Bonera de terrat general
C
altres: Revisió
Junt de dilatació coberta:
C
Revisió i repàs
Junt estructural terrat
C
general transitable:
Revisió
Minvell de terrat general:
C
Revisió i repàs
Acabat de teulada teules
C
i lloses: Revisió i neteja
Carener: Revisió
C
Canal desguàs teules i
C
lloses: Neteja
-

Elements singulars\ Portes de
garatge\ Corredisses\ Acer\ Pintat\
Manual

Minvell de teulada:
Revisió
Xemeneia: Revisió i
neteja

Operació
GF MA MJ J A S ON D
Llinda d'acer exterior:
C
Revisió de l'estat
Llinda general exterior:
C
Revisió de l'estat
Llinda general exterior:
C
Revisió de l'estat
Envà pluvial de plaques
C
conformades: Revisió
plaques
Cornisa exterior d'obra de
C
fàbrica ceràmica: Revisió
estat
Coronament exterior de
C
pedra natural: Revisió
estat
Porta garatge corredissa
C
d'acer manual pintat:
Comprovació i greixatge
Porta garatge corredissa
C
C
d'acer manual pintat:
Inspecció i neteja

Subsistema: Revestiments i paviments
Operació
Identificació: \Element
Aplacat ceràmic de
Parets\ Aplacats\ Ceràmics
parament: Revisió
Paviment interior de
Paviments\ Rígids\ Fusta
fusta: Revisió
Subsistema: Instal·lació d'aigua
Identificació: \Element
Identificació: Nova identificació
Aigua freda
Aigua freda\ Subministrament
xarxa\ Distribució\ Purgadors

C
C
C
C
C
C
C
-

Operació
Xarxa distribució d'aigua:
Neteja instal·lació
Purgador: Neteja i
comprovació

GF MA MJ J A S ON D
C
C
GF MA MJ J A S ON D
C
C
-
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funcionament
Aixeta: Neteja i
desinfecció
Aixeta: Revisió

Aigua freda\ Subministrament
xarxa\ Consum\ Aixetes

*
Aigua freda\ Subministrament
xarxa\ Consum\ Aixetes de pas
Aigua freda\ Grup de pressió

Aigua calenta sanitària\
Interacumulador
*

*

Aigua calenta sanitària\ Consum\
Aixetes

*
Aigua calenta sanitària\ Energia

C
C
Aixeta: Obertura aixeta
CCCCCCCCCCCC
- - - - - - - - - - - Aixeta de pas manual:
C
Verificació funcionament i
estanquitat
Grup de pressió: Revisió
C
Grup de pressió:
C
C
Verificació coixinets i
neteja general
Grup de pressió:
CCCCCCCCCCCC
Verificació estat i
- - - - - - - - - - - funcionament
Motor elèctric: Inspecció
C
general i neteja
Motor elèctric: Revisió de C
C
C
C
funcionament
Unitat acumuladora
C
interacumulador:
Comprovació estat
Unitat acumuladora
CCCCCCCCCCCC
interacumulador: Control - - - - - - - - - - - de la temperatura
Unitat acumuladora
C
interacumulador:
Desmuntatge
Unitat acumuladora
C
interacumulador: Neteja i
desinfecció
Unitat acumuladora
CCCCCCCCCCCC
interacumulador: Purga
- - - - - - - - - - - Unitat acumuladora
C
C
C
C
interacumulador: Revisió Unitat acumuladora
C
interacumulador: Revisió
de l'aïllament
Unitat acumuladora
C
C
interacumulador:
Verificació estanquitat i
vàlvula seguretat
Aixeta: Neteja i
C
desinfecció
Aixeta: Revisió
C
Aixeta: Obertura aixeta
CCCCCCCCCCCC
- - - - - - - - - - - Captador solar compacte
C

solar tèrmica\ Captador solar
compacte\ Teulada\ Circuit
primari

Aparells sanitaris\ Aigüera

Aparells sanitaris\ Banyera

Aparells sanitaris\ Dutxa

Aparells sanitaris\ Inodor

Aparells sanitaris\ Lavabo

Aigua freda\ Unitats tractament
aigua\ Descalcificador

Aigua calenta sanitària\
Instal·lació tèrmica completa\
5kW-70kW

teulada circuit primari:
Control ànode

-

Captador solar compacte
teulada circuit primari:
Control anticongelant
Captador solar compacte
teulada circuit primari:
Control funcional
Captador solar compacte
teulada circuit primari:
Inspecció estat i
estanquitat
Captador solar compacte
teulada circuit primari:
Inspecció visual
captadors
Captador solar compacte
teulada circuit primari:
Neteja
Captador solar compacte
teulada circuit primari:
Purga
Captador solar compacte
teulada circuit primari:
Revisió aïllament
Captador solar compacte
teulada circuit primari:
Verificació rendiment
Aparell sanitari aigüera:
Comprovació estat i
funcionament
Aparell sanitari banyera:
Comprovació estat i
funcionament
Aparell sanitari dutxa:
Comprovació estat i
funcionament
Aparell sanitari inodor:
Comprovació estat i
funcionament
Aparell sanitari lavabo:
Comprovació estat i
funcionament
Descalcificador: Repàs
pintura i neteja
Descalcificador:
Verificació resines i
reactius
Instal.lació tèrmica
completa entre 5 kW i 70
kW: Verificació

C
C
C
-

C
-

C
-

C
C
-

C
C
-

C
-

C
C
-

C
C
C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
C
-

E
-

E
-
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periòd.temp.aire
Subsistema: Instal·lació elèctrica
Identificació: \Element
Enllumenat\ Interior\
Incandescència\ Halògena
Baixa tensió\ Subministrament
xarxa\ Control\ Comptadors

Baixa tensió\ Subministrament
xarxa\ Distribució\
Vista/Registrable

Baixa tensió\ Subministrament
xarxa\ Connexió a terra

Baixa tensió\ Subministrament
xarxa\ Punts de consum\ Endolls
Baixa tensió\ Subministrament
xarxa\ Punts de consum\
Interruptors
Baixa tensió\ Subministrament
xarxa\ Punts de consum\
Commutadors
Baixa tensió\ Subministrament
xarxa\ Punts de consum\ Regul.
potenciom.
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Baixa tensió\ Subministrament
xarxa\ Quadres elèctrics\ Quadre
general de protecció

Operació
GF MA MJ J A S O N D
Llumenera de superfície
C
interior halògena: Revisió
periòdica
Comptador elèctric:
C
Comprovacions d'estat
Comptador elèctric:
C
Inspecció de fusibles,
connexions i terminals
Derivació vist:
C
Comprovacions línies
Derivació vist: Inspecció
conductors, connexions i
automatismes
Derivació vist:
Verificacions
Línia repartidora vist:
Comprovació potència
instal·lada i caiguda de
tensió
Línia repartidora vist:
Comprovacions i
verificacions
Línia repartidora vist:
Verificació plaques
tallafoc i colors
Caixa general de
protecció : Comprovació
funcionament dispositius
de protecció
Caixa general de
protecció : Neteja i
verificació tanca
Connexió a terra :
Inspecció ordinària
Connexió a terra :
Verificar estat pericons
Endoll : Comprovació i
neteja
Interruptor : Comprovació
i neteja

C
-

Commutador :
Comprovació i neteja

C
-

Interruptor amb regulador
de potència:
Comprovació i neteja

C
-

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
-

Baixa tensió\ Subministrament
xarxa\ Elements singulars\ Bateria
de condensadors

Bateria de condensadors
: Coprovació
funcionament correcte
Subsistema: Instal·lació de sanejament
Operació
Identificació: \Element
Col·lector penjat:
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\
Inspecció i comprovació
Vistos/Registrables\ Formigó
Bonera interior de PVC:
Xarxa de desguàs\ Elements
Neteja
singulars\ Bonera sifònica\ PVC
Bonera interior de PVC:
Revisió
Subsistema: Instal·lació de calefacció
Operació
Identificació: \Element
Identificació: Nova identificació
Vàlvules no afectat pel
Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvules de
RITE: Verificació estat i
pas
funcionament
Vàlvules no afectat pel
Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvules
RITE: Verificació estat i
d'ajust i equilibrat
funcionament
Termòstat: Comprovació
Per aigua\ Regulació i control\
estat i funcionament
Termòstat
Radiador: Comprovació
Per aigua\ Emissors\ Radiadors\
estat i funcionament i
Alumini
purga
Radiador: Inspecció i
neteja
Terra radiant per aigua
Per aigua\ Emissors\ Terra radiant
calenta: Verificació
funcionament
Subsistema: Instal·lació de ventilació
Identificació: \Element
Identificació: Nova identificació
Sistema natural\ Aparcamentgaratge\ Obertura
Sistema forçada\ Magatzem
residus\ Conducte\ Vist\ Metàl·lic\
Amb aïllament
Sistema forçada\ Magatzem

C
-

Caixa general de
protecció : Comprovació
funcionament dispositius
de protecció
Caixa general de
protecció : Neteja i
verificació tanca
Bateria de condensadors
: Revisió periòdica

Operació

C
C
CCCCCCCCCCCC
- - - - - - - - - - - -

GF MA MJ J A S ON D
C
C
C
GF MA MJ J A S ON D
C
C
-

C
-

C
C
-

C
-

C
C
-

GF MA MJ J A S ON D

Obertura de ventilació
aparcament: Neteja
Conducte ventilació
habitatges aïllat: Neteja
Ventilador no afectat pel

C
C
C

C

37

residus\ Aspirador\ Mecànic\ Axial

Sistema forçada\ Magatzem
residus\ Elements terminals\
Reixa\ Metàl·lica
Sistema forçada\ Habitatges\
Conducte\ Vist\ Metàl.lic\ Amb
aïllament
Sistema forçada\ Habitatges\
Filtre campana\ Domèstic

Sistema forçada\ Habitatges\
Extractor campana\ Domèstic\
Axial
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RITE: Greixatge coixinets
i neteja general
Ventilador no afectat pel
RITE: Revisió mecànica
Reixa: Revisió estat i
neteja

-

-

3.5.Any 2016

C
-

C
C
-

Subsistema: Infraestructura
Identificació: \Element
Contenció de terres\ Murs

Conducte ventilació
habitatges aïllat: Neteja

C
-

Filtre campana doméstic:
Neteja o substitució
Filtre campana doméstic:
Revisió de l'estat
Extractor campana
doméstic axial: Neteja

C
C
C
-

C
-

Subsistema: Protecció contra incendis
Operació
GF MA MJ J A S O N D
Identificació: \Element
Parallamps: Comprovació
C
Inst. de prevenció\ Parallamps
estat i connexions
Parallamps: Inspecció de
C
la connexió a terra
Parallamps: Neteja del
C
capçal
Subsistema: Instal·lacions audiovisuals
Operació
GF MA MJ J A S O N D
Identificació: \Element
Equip d'alimentació:
C
Comunicació\ Porter electrònic
Inspecció i comprovació
Caixa de connexió TV:
C
Televisió\ Sistema receptor\
Comprovació senyal i
Antena dipol
estat
Caixa de derivació TV:
C
Comprovació estat i
fixacions
Cablejat de distribució
C
TV: Comprovació estat
C
Equip d'amplificació i
distribució TV:
Comprovació senyals i
equip
Equip d'amplificació i
C
distribució TV: Verificació
estat i connexions
Equip de captació TV:
C
Verificació estat
-

Subsistema: Estructura
Identificació: \Element
Vertical\ Parets\ Obra de carreus
Vertical\ Pilars\ Metàl·lic

Vertical\ Pilars\ Formigó in situ

Horitzontal\ Jàsseres\ Formigó in
situ

Sostres\ Unidireccional\ Fusta

Sostres\ Volta\ Ceràmica

Sostres\ Volta\ Pedra
Escales\ Volta\ Ceràmica

Subsistema: Cobertes
Identificació: \Element
Terrats\ Transitables\
Convencional

Teulades\ Teules i lloses

Operació
Desguàs mur de
contenció: Neteja
desguàs

GF MA MJ J A S ON D
C
-

Operació
GF MA MJ J A S ON D
Paret de pedra exterior:
C
Inspecció ordinària
Pilar d'acer pintat exterior
C
vist: Inspecció ordinària
Pilar d'acer pintat interior
C
vist: Inspecció ordinària
Pilar de formigó vist
C
interior pintat: Inspecció
ordinària
Pilar de formigó vist
C
exterior pintat: Inspecció
ordinària
Jàssera de formigó vist
C
interior pintat: Inspecció
ordinària
Jàssera de formigó vist
C
exterior pintat: Inspecció
ordinària
Biguetes de fusta vist
C
exterior pintat: Inspecció
ordinària
Volta ceràmica vist
C
exterior: Inspecció
ordinària
Volta de pedra exterior:
C
Inspecció ordinària
Volta ceràmica vist
C
exterior: Inspecció
ordinària
Operació
Acabat de terrat general
no flotant: Neteja
Bonera de terrat general
altres: Neteja
Bonera de terrat general
altres: Revisió
Carener: Revisió
Aiguafons teules i lloses:

GF MA MJ J A S ON D
C
C
C
C
C
C
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Neteja
Canal desguàs teules i
lloses: Neteja
Canal desguàs teules i
lloses: Revisió
Canal desguàs teules i
lloses: Neteja
Canal desguàs teules i
lloses: Revisió
Morrió: Neteja
Morrió: Revisió

Subsistema: Façanes
Identificació: \Element
Exteriors\ Tancaments pesats\
Obertures\ Fusta pintada
Exteriors\ Tancaments pesats\
Persianes\ Porticons\ Fusta
envernissada
Elements singulars\ Portes de
garatge\ Corredisses\ Acer\ Pintat\
Manual

C
C
C
C
C
C
-

Aigua freda\ Subministrament
xarxa\ Pericó de connexió

Aigua freda\ Subministrament
xarxa\ Control\ Comptador
Aigua freda\ Subministrament
xarxa\ Distribució\
Vista/Registrable

Aigua freda\ Subministrament
xarxa\ Distribució\ Purgadors
Aigua freda\ Subministrament
xarxa\ Consum\ Aixetes

Operació
GF MA MJ J A S O N D
Finestra de fusta pintada
C
exterior: Comprovació i
greixatge
Persiana de porticons de
C
fusta envernissada exteri:
Comprovació i greixatge
Porta garatge corredissa
C
d'acer manual pintat:
Comprovació i greixatge
Porta garatge corredissa
C
C
d'acer manual pintat:
Inspecció i neteja

Subsistema: Revestiments i paviments
Operació
GF MA MJ J A S O N D
Identificació: \Element
Paviment ceràmic
C
Paviments\ Rígids\ Ceràmica
interior: Revisió
Paviment interior de
C
Paviments\ Rígids\ Fusta
fusta: Revisió
Graó de fusta envernissat
C
Paviments\ Graons\ Interior\
interior: Revisió
Fusta\ Acab. envernissat
Graó de rajola ceràmica
C
Paviments\ Graons\ Interior\
natural interior: Revisió
Rajola ceràmica interior
Graó de rajola ceràmica
C
Paviments\ Graons\ Exterior\
natural exterior: Revisió
Rajola ceràmica
Graó de terratzo natural
C
Paviments\ Graons\ Exterior\
exterior: Revisió
Terratzo\ Antilliscant
Subsistema: Instal·lació d'aigua
Identificació: \Element
Aigua freda

38

Operació
GF MA MJ J A S O N D
Xarxa distribució d'aigua:
C
Neteja instal·lació
Xarxa distribució d'aigua:
C
Comprovacions circuit
Pericó connexió:
C
Comprovació
-

Aigua freda\ Subministrament
xarxa\ Consum\ Aixetes de pas
Aigua freda\ Grup de pressió

Aigua calenta sanitària\
Producció\ Escalfador\ Elèctric\
Escalfador elèctric
Aigua calenta sanitària\
Interacumulador

d'estanquitat i pressió
Comptador: Inspecció
estat i control mesura
Canalització: Comprovar
estanquitat
Canalització: Revisió
aïllament
Canalització: Revisió
estat conservació
Purgador: Neteja i
comprovació
funcionament
Aixeta: Neteja i
desinfecció
Aixeta: Revisió

C
C
C
C
C
-

C
C
Aixeta: Obertura aixeta
CCCCCCCCCCCC
*
- - - - - - - - - - - Aixeta de pas manual:
C
Verificació funcionament i
estanquitat
Grup de pressió: Revisió
C
Grup de pressió:
C
C
Verificació coixinets i
neteja general
Grup de pressió:
CCCCCCCCCCCC
Verificació estat i
- - - - - - - - - - - funcionament
Motor elèctric: Inspecció
C
general i neteja
Motor elèctric: Revisió de C
C
C
C
funcionament
Escalfador elèctric:
E
Revisió funcionament i
estanquitat
Unitat acumuladora
C
interacumulador:
Comprovació estat
Unitat acumuladora
CCCCCCCCCCCC
* interacumulador: Control - - - - - - - - - - - de la temperatura
Unitat acumuladora
C
interacumulador:
Desmuntatge
Unitat acumuladora
C
interacumulador: Neteja i
desinfecció
Unitat acumuladora
CCCCCCCCCCCC
*
interacumulador: Purga
- - - - - - - - - - - Unitat acumuladora
C
C
C
C

39

Aigua calenta sanitària\
Distribució\ Canonades
encastades

Aigua calenta sanitària\ Consum\
Aixetes

Aigua calenta sanitària\ Energia
solar tèrmica\ Captador solar
compacte\ Teulada\ Circuit
primari

Annex 10.6: Projecte de rehabilitació i reforma d’una vivenda unifamiliar entre mitgeres a la vila de Sallent

interacumulador: Revisió Unitat acumuladora
interacumulador: Revisió
de l'aïllament
Unitat acumuladora
interacumulador:
Verificació estanquitat i
vàlvula seguretat
Canonades no afectat pel
RITE: Revisió aïllament

-

-

C
-

C
-

Aparells sanitaris\ Aigüera

C
-

Aparells sanitaris\ Banyera

Aparells sanitaris\ Dutxa
C
Aparells sanitaris\ Inodor

Canonades no afectat pel
RITE: Revisió estat
conservació
Canonades no afectat pel
RITE: Comprovar
estanquitat
Aixeta: Neteja i
desinfecció
Aixeta: Revisió

C
Aparells sanitaris\ Lavabo
C
-

C
C
Aixeta: Obertura aixeta
CCCCCCCCCCCC
*
- - - - - - - - - - - Captador solar compacte
C
teulada circuit primari:
Control ànode
Captador solar compacte
teulada circuit primari:
Control anticongelant
Captador solar compacte
teulada circuit primari:
Control funcional
Captador solar compacte
teulada circuit primari:
Inspecció estat i
estanquitat
Captador solar compacte
teulada circuit primari:
Inspecció visual
captadors
Captador solar compacte
teulada circuit primari:
Neteja
Captador solar compacte
teulada circuit primari:
Purga
Captador solar compacte
teulada circuit primari:
Revisió aïllament
Captador solar compacte
teulada circuit primari:

C
C
C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
C
-

Aigua calenta sanitària\
Instal·lació tèrmica completa\
5kW-70kW

Subsistema: Instal·lació elèctrica
Identificació: \Element
Enllumenat\ Interior\
Incandescència\ Halògena
Baixa tensió\ Subministrament
xarxa\ Control\ Comptadors

C
C
-

C
-

Aigua freda\ Unitats tractament
aigua\ Descalcificador

C
C
C
-

Baixa tensió\ Subministrament
xarxa\ Distribució\
Vista/Registrable

Verificació rendiment
Aparell sanitari aigüera:
Comprovació estat i
funcionament
Aparell sanitari banyera:
Comprovació estat i
funcionament
Aparell sanitari dutxa:
Comprovació estat i
funcionament
Aparell sanitari inodor:
Comprovació estat i
funcionament
Aparell sanitari lavabo:
Comprovació estat i
funcionament
Descalcificador: Repàs
pintura i neteja
Descalcificador:
Verificació resines i
reactius
Instal.lació tèrmica
completa entre 5 kW i 70
kW: Verificació
periòd.temp.aire

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
C
-

E
-

E
-

Operació
GF MA MJ J A S ON D
Llumenera de superfície
C
interior halògena: Revisió
periòdica
Comptador elèctric:
C
Comprovacions d'estat
Comptador elèctric:
C
Inspecció de fusibles,
connexions i terminals
Derivació vist:
C
Comprovacions línies
Derivació vist: Inspecció
conductors, connexions i
automatismes
Derivació vist:
Verificacions
Línia repartidora vist:
Comprovació potència
instal·lada i caiguda de
tensió
Línia repartidora vist:
Comprovacions i
verificacions
Línia repartidora vist:

C
C
C
C
C
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Baixa tensió\ Subministrament
xarxa\ Connexió a terra

Baixa tensió\ Subministrament
xarxa\ Punts de consum\ Endolls
Baixa tensió\ Subministrament
xarxa\ Punts de consum\
Interruptors
Baixa tensió\ Subministrament
xarxa\ Punts de consum\
Commutadors
Baixa tensió\ Subministrament
xarxa\ Punts de consum\ Regul.
potenciom.
Baixa tensió\ Subministrament
xarxa\ Quadres elèctrics\ Quadre
general de protecció

Baixa tensió\ Subministrament
xarxa\ Elements singulars\ Bateria
de condensadors

Verificació plaques
tallafoc i colors
Caixa general de
protecció : Comprovació
funcionament dispositius
de protecció
Caixa general de
protecció : Neteja i
verificació tanca
Connexió a terra :
Inspecció ordinària
Connexió a terra :
Verificar estat pericons
Endoll : Comprovació i
neteja
Interruptor : Comprovació
i neteja

C
C
C
C
C
C
-

Commutador :
Comprovació i neteja

C
-

Interruptor amb regulador
de potència:
Comprovació i neteja
Caixa general de
protecció : Comprovació
funcionament dispositius
de protecció
Caixa general de
protecció : Neteja i
verificació tanca
Bateria de condensadors
: Revisió periòdica

C
-

Bateria de condensadors
: Coprovació
funcionament correcte
Subsistema: Instal·lació de sanejament
Operació
Identificació: \Element
Identificació: Nova identificació
Embornal lineal :
Xarxa de desguàs\ Embornal
Inspecció estat
lineal
Embornal lineal : Neteja i
verificació
Col·lector penjat:
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\
Inspecció i comprovació
Vistos/Registrables\ Formigó
Xarxa general evacuació
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\
primària: Neteja xarxa
Ventilació primària
Bonera interior de PVC:
Xarxa de desguàs\ Elements
Neteja
singulars\ Bonera sifònica\ PVC
Bonera interior de PVC:

C
C
C
CCCCCCCCCCCC
- - - - - - - - - - - -

GF MA MJ J A S O N D

C
-

C
C
C
C
C
C
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Revisió

-

Subsistema: Instal·lació de calefacció
Operació
GF MA MJ J A S ON D
Identificació: \Element
Canonades no afectat pel
C
Per aigua\ Canonades\ Vistes\
RITE: Revisió aïllament
Coure
Canonades no afectat pel
C
RITE: Revisió estat
conservació
Canonades no afectat pel
C
RITE: Comprovar
estanquitat
Canonades no afectat pel
C
Per aigua\ Canonades\
RITE: Revisió aïllament
Encastades\ Coure
Canonades no afectat pel
C
RITE: Revisió estat
conservació
Canonades no afectat pel
C
RITE: Comprovar
estanquitat
Vàlvules no afectat pel
C
Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvules de
RITE: Verificació estat i
pas
funcionament
Vàlvules no afectat pel
C
Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvules
RITE: Verificació estat i
d'ajust i equilibrat
funcionament
Termòstat: Comprovació
C
Per aigua\ Regulació i control\
estat i funcionament
Termòstat
Radiador:
Comprovació
C
C
Per aigua\ Emissors\ Radiadors\
estat i funcionament i
Alumini
purga
Radiador: Inspecció i
C
neteja
Terra radiant per aigua
C
C
Per aigua\ Emissors\ Terra radiant
calenta: Verificació
funcionament
Subsistema: Instal·lació de ventilació
Operació
GF MA MJ J A S ON D
Identificació: \Element
Obertura de ventilació
C
Sistema natural\ Aparcamentaparcament:
garatge\ Obertura
Comprovació
Obertura de ventilació
C
aparcament: Neteja
Conducte ventilació
C
Sistema forçada\ Magatzem
habitatges aïllat: Neteja
residus\ Conducte\ Vist\ Metàl·lic\
Amb aïllament
Ventilador no afectat pel
C
C
Sistema forçada\ Magatzem
RITE: Greixatge coixinets
residus\ Aspirador\ Mecànic\ Axial
i neteja general
Ventilador no afectat pel
C
C
RITE: Revisió mecànica
-

41

Sistema forçada\ Magatzem
residus\ Elements terminals\
Reixa\ Metàl·lica
Sistema forçada\ Habitatges\
Conducte\ Vist\ Metàl.lic\ Amb
aïllament
Sistema forçada\ Habitatges\
Filtre campana\ Domèstic

Sistema forçada\ Habitatges\
Extractor campana\ Domèstic\
Axial
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Reixa: Revisió estat i
neteja

C
-

Conducte ventilació
habitatges aïllat: Neteja

C
-

Filtre campana doméstic:
Neteja o substitució
Filtre campana doméstic:
Revisió de l'estat
Extractor campana
doméstic axial: Neteja

C
C
C
-

C
-

Subsistema: Protecció contra incendis
Operació
GF MA MJ J A S O N D
Identificació: \Element
Parallamps: Comprovació
C
Inst. de prevenció\ Parallamps
estat i connexions
Parallamps: Inspecció de
C
la connexió a terra
Parallamps: Neteja del
C
capçal
Subsistema: Instal·lacions audiovisuals
Operació
Identificació: \Element
Equip d'alimentació:
Comunicació\ Porter electrònic
Inspecció i comprovació
Botonera general àudio:
Comunicació\ Porter electrònic\
Comprovació
Sistema àudio
funcionament
Terminal d'usuari àudio:
Comprovació
funcionament
Pestell elèctric:
Comprovació
funcionament i estat i
neteja
Instal·lació telefonia :
Telefonia
Revisió periòdica
Caixa de connexió TV:
Televisió\ Sistema receptor\
Comprovació senyal i
Antena dipol
estat
Caixa de derivació TV:
Comprovació estat i
fixacions
Cablejat de distribució
TV: Comprovació estat
Equip d'amplificació i
distribució TV:
Comprovació senyals i
equip
Equip d'amplificació i

GF MA MJ J A S O N D
C
C
C
-

Infraestr. telecomunicacions\
Canalitzacions\ Enllaç\ Vista
Infraestr. telecomunicacions\
Canalitzacions\ Principal\ Vista
Infraestr. telecomunicacions\
Canalitzacions\ Secundària\
Encastada

C
C
C
C
-

3.6.Any 2017
Subsistema: Infraestructura
Identificació: \Element
Contenció de terres\ Murs

Subsistema: Estructura
Identificació: \Element
Vertical\ Parets\ Obra de carreus
Vertical\ Pilars\ Formigó in situ

C
E
C
-

distribució TV: Verificació
estat i connexions
Equip de captació TV:
Verificació estat
Canalització enllaç vist:
Revisió periòdica
Canalització principal
vist: Revisió periòdica
Canalització secundària
encastat: Revisió
periòdica

Horitzontal\ Jàsseres\ Formigó in
situ

C
C
C
-

Sostres\ Unidireccional\ Fusta

C

Sostres\ Unidireccional\ Formigó

Operació
Conjunt mur de
contenció: Inspecció
tècnica
Desguàs mur de
contenció: Neteja
desguàs

GF MA MJ J A S ON D
T
C
-

Operació
GF MA MJ J A S ON D
Conjunt paret de tapia:
T
Inspecció tècnica
Pilar de formigó vist
C
interior pintat: Repintat
T
Conjunt estructura de
formigó: Inspecció
tècnica
Conjunt estructura de
T
formigó: Inspecció
tècnica
Jàssera de formigó vist
C
interior pintat: Repintat
Conjunt estructura de
T
formigó: Inspecció
tècnica
Conjunt estructura de
T
formigó: Inspecció
tècnica
Biguetes de fusta vist
C
exterior pintat: Renovació
acabat
Conjunt sostre
T
unidireccional de fusta:
Inspecció tècnica
Conjunt sostre
T
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Sostres\ Volta\ Ceràmica
Sostres\ Volta\ Pedra
Escales\ Volta\ Ceràmica

Subsistema: Cobertes
Identificació: \Element
Identificació: Nova identificació
Terrats\ Transitables\
Convencional

Teulades\ Teules i lloses

unidireccional de formigó:
Inspecció tècnica
Conjunt volta ceràmica:
Inspecció tècnica
Conjunt volta de pedra:
Inspecció tècnica
Conjunt escala de volta
ceràmica: Inspecció
tècnica
Operació
Acabat de terrat general
no flotant: Neteja
Bonera de terrat general
altres: Neteja
Bonera de terrat general
altres: Revisió
Terrat general altres:
Inspecció tècnica
Teulada: Inspecció
tècnica
Carener: Revisió
Canal desguàs teules i
lloses: Neteja
Canal desguàs teules i
lloses: Revisió
Morrió: Neteja
Morrió: Revisió

Teulades\ Plaques

Elements singulars\ Xemeneies

Subsistema: Façanes
Identificació: \Element
Exteriors\ Tancaments pesats\
Acabats\ Obra de paredat
Exteriors\ Tancaments pesats\
Obertures
Exteriors\ Tancaments pesats\
Obertures\ Fusta pintada
Exteriors\ Tancaments pesats\
Persianes\ Porticons\ Fusta
envernissada
Exteriors\ Tancaments pesats\
Baranes lleugeres

Conjunt plaques i
planxes: Inspecció
tècnica
Conjunt xemeneia:
Inspecció tècnica
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T
T
T
-

GF MA MJ J A S O N D

C
-

C
C
C
T
T
C
C
C
C
C
T
T
-

Operació
GF MA MJ J A S O N D
Paredat de tancament:
C
Revisió
Conjunt obertura de
T
façana: Inspecció tècnica
Finestra de fusta pintada
C
exterior: Repintat
Persiana de porticons de
C
fusta envernissada exteri:
Reenvernissat
Conjunt barana façana
T
lleugera: Inspecció
-

Exteriors\ Tancaments pesats\
Baranes lleugeres\
Muntants,travessers,passamans\
Acer inoxidable

Exteriors\ Tancaments pesats\
Llindes\ Metàl·liques
Exteriors\ Tancaments lleugers\
Tancament practicable\
Envidrament\ Vidre doble amb
cambra
Mitgeres vistes\ Protegides\
Acabats\ Plaques conformades
Elements singulars\
Balcó/Terrassa/Galeria
Elements singulars\ Cornises
Elements singulars\ Coronaments
Elements singulars\ Reixes
Elements singulars\ Portes de
garatge\ Corredisses\ Acer\ Pintat\
Manual

tècnica
Barana façana passamà
general exterior sobre
munta: Revisió i repassos

C
-

Barana façana travesser
general exterior: Revisió i
repassos
Llinda d'acer exterior:
Repintat
Vidre doble amb cambra:
Comprovació fixació i
repàs

C
-

Conjunt envà pluvial:
Inspecció tècnica
Conjunt terrassa exterior:
Inspecció tècnica
Conjunt cornisa:
Inspecció tècnica
Conjunt coronament:
Inspecció tècnica
Conjunt reixes façana:
Inspecció tècnica
Porta garatge corredissa
d'acer manual pintat:
Comprovació i greixatge
Porta garatge corredissa
d'acer manual pintat:
Inspecció i neteja
Porta garatge corredissa
d'acer manual pintat:
Repintat

T
T
T
T
T
C
-

Subsistema: Tancaments i divisòries interiors
Operació
Identificació: \Element
Envà lleuger de placa
Fixos\ Envans lleugers\ Plaques
guix laminat: Revisió
Conjunt fusteria:
Fusteria
Inspecció tècnica
Porta de fusta
Fusteria\ Portes\ Accionament
envernissada interior:
manual\ Fusta\ Envernissada
Reenvernissat
Porta de fusta
envernissada interior:
Revisió i repassos
Marc de fusta
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Fusta\
envernissada: Revisió
Envernissada
Barana interior passamà
Baranes interiors\ Passamans\
de fusta envernissada
Sobre muntants\ Fusta\
sobr: Revisió i repassos
Envernissada

C
C
-

C
-

C
C
-

GF MA MJ J A S ON D
C
T
C
C
C
C
-
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Subsistema: Revestiments i paviments
Operació
GF MA MJ J A S O N D
Identificació: \Element
Conjunt aplacat interior:
T
Parets\ Aplacats
Inspecció tècnica
Conjunt enguixat:
T
Parets\ Enguixats
Inspecció tècnica
Enguixat pintat al plàstic:
C
Parets\ Enguixats\ Pintats al
Repintat
plàstic
Enguixat pintat al plàstic:
C
Revisió i repassos
Conjunt enrajolat:
T
Parets\ Enrajolats
Inspecció tècnica
Conjunt paviment rígid:
T
Paviments\ Rígids
Inspecció tècnica
Paviment interior de
C
Paviments\ Rígids\ Fusta
fusta: Reenvernissat
Paviment interior de
C
fusta: Revisió
Graó
de
fusta
envernissat
C
Paviments\ Graons\ Interior\
interior: Renvernissat
Fusta\ Acab. envernissat
Subsistema: Instal·lació d'aigua
Identificació: \Element
Aigua calenta sanitària

Aigua freda

Aigua freda\ Subministrament
xarxa\ Distribució\ Purgadors
Aigua freda\ Subministrament
xarxa\ Consum\ Aixetes

Aigua freda\ Subministrament
xarxa\ Consum\ Aixetes de pas
Aigua freda\ Grup de pressió

Operació
GF MA MJ J A S O N D
Conjunt instal·lació
T
d'A.C.S. instal·lació
col·lec: Inspecció tècnica
Xarxa distribució d'aigua:
C
Neteja instal·lació
Conjunt instal·lació
T
d'aigua: Inspecció tècnica
Purgador: Neteja i
C
comprovació
funcionament
Aixeta: Neteja i
C
desinfecció
Aixeta: Revisió
C
Aixeta: Obertura aixeta
CCCCCCCCCC
*
- - - - - - - - - Aixeta de pas manual:
C
Verificació funcionament i
estanquitat
Grup de pressió: Revisió
C
Grup de pressió:
C
C
Verificació coixinets i
neteja general
Grup de pressió:
CCCCCCCCCC
Verificació estat i
- - - - - - - - - funcionament
Motor elèctric: Inspecció
C
general i neteja
-

Aigua calenta sanitària\
Interacumulador

Aigua calenta sanitària\ Consum\
Aixetes

Aigua calenta sanitària\ Energia
solar tèrmica\ Captador solar
compacte\ Teulada\ Circuit
primari

Motor elèctric: Revisió de
funcionament
Unitat acumuladora
interacumulador:
Comprovació estat
Unitat acumuladora
* interacumulador: Control
de la temperatura
Unitat acumuladora
interacumulador:
Desmuntatge
Unitat acumuladora
interacumulador: Neteja i
desinfecció
Unitat acumuladora
*
interacumulador: Purga
Unitat acumuladora
interacumulador: Revisió
Unitat acumuladora
interacumulador: Revisió
de l'aïllament
Unitat acumuladora
interacumulador:
Verificació estanquitat i
vàlvula seguretat
Aixeta: Neteja i
desinfecció
Aixeta: Revisió

C
-

C
-

C
-

C
C
-

CCCCCCCCCC
- - - - - - - - - C
C
CCCCCCCCCC
- - - - - - - - - C
C
C
C
C
C
-

C
-

C
C
Aixeta: Obertura aixeta
CCCCCCCCCC
*
- - - - - - - - - Captador solar compacte
C
teulada circuit primari:
Control ànode
Captador solar compacte
teulada circuit primari:
Control anticongelant
Captador solar compacte
teulada circuit primari:
Control funcional
Captador solar compacte C
teulada circuit primari:
Inspecció estat i
estanquitat
Captador solar compacte
teulada circuit primari:
Inspecció visual
captadors
Captador solar compacte
teulada circuit primari:
Neteja

C
C
C
-

C
-

C
C
-

C
-

C
-
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Aparells sanitaris\ Aigüera

Aparells sanitaris\ Banyera

Aparells sanitaris\ Dutxa

Aparells sanitaris\ Inodor

Aparells sanitaris\ Lavabo

Aigua freda\ Unitats tractament
aigua\ Descalcificador

Aigua calenta sanitària\
Instal·lació tèrmica completa\
5kW-70kW

Subsistema: Instal·lació elèctrica
Identificació: \Element
Enllumenat

Enllumenat\ Interior\
Incandescència\ Halògena
Baixa tensió\ Subministrament
xarxa
Baixa tensió\ Subministrament
xarxa\ Control\ Comptadors

Baixa tensió\ Subministrament
xarxa\ Distribució\

Captador solar compacte
teulada circuit primari:
Purga
Captador solar compacte
teulada circuit primari:
Revisió aïllament
Captador solar compacte
teulada circuit primari:
Verificació rendiment
Aparell sanitari aigüera:
Comprovació estat i
funcionament
Aparell sanitari banyera:
Comprovació estat i
funcionament
Aparell sanitari dutxa:
Comprovació estat i
funcionament
Aparell sanitari inodor:
Comprovació estat i
funcionament
Aparell sanitari lavabo:
Comprovació estat i
funcionament
Descalcificador: Repàs
pintura i neteja
Descalcificador:
Verificació resines i
reactius
Instal.lació tèrmica
completa entre 5 kW i 70
kW: Verificació
periòd.temp.aire

C
-

C
-

C
-

C
-
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Vista/Registrable

C
C
C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
C
-

E
-

E
-

Operació
GF MA MJ J A S O N D
Conjunt instal·lació
T
enllumenat: Inspecció
tècnica
Llumenera de superfície
C
interior halògena: Revisió
periòdica
Conjunt instal·lació
T
elèctrica : Inspecció
tècnica
Comptador elèctric:
C
Comprovacions d'estat
Comptador elèctric:
C
Inspecció de fusibles,
connexions i terminals
Derivació vist:
C
Comprovacions línies
-

Baixa tensió\ Subministrament
xarxa\ Connexió a terra

Baixa tensió\ Subministrament
xarxa\ Punts de consum\ Endolls
Baixa tensió\ Subministrament
xarxa\ Punts de consum\
Interruptors
Baixa tensió\ Subministrament
xarxa\ Punts de consum\
Commutadors
Baixa tensió\ Subministrament
xarxa\ Punts de consum\ Regul.
potenciom.
Baixa tensió\ Subministrament
xarxa\ Quadres elèctrics\ Quadre
general de protecció

Baixa tensió\ Subministrament
xarxa\ Elements singulars\ Bateria
de condensadors

Derivació vist: Inspecció
conductors, connexions i
automatismes
Derivació vist:
Verificacions
Línia repartidora vist:
Comprovació potència
instal·lada i caiguda de
tensió
Línia repartidora vist:
Comprovacions i
verificacions
Línia repartidora vist:
Verificació plaques
tallafoc i colors
Caixa general de
protecció : Comprovació
funcionament dispositius
de protecció
Caixa general de
protecció : Neteja i
verificació tanca
Connexió a terra :
Inspecció ordinària
Connexió a terra :
Inspeccions conductors i
elèctrodes
Connexió a terra :
Verificar estat pericons
Endoll : Comprovació i
neteja
Interruptor : Comprovació
i neteja

C
-

Commutador :
Comprovació i neteja

C
-

Interruptor amb regulador
de potència:
Comprovació i neteja
Caixa general de
protecció : Comprovació
funcionament dispositius
de protecció
Caixa general de
protecció : Neteja i
verificació tanca
Bateria de condensadors
: Revisió periòdica

C
-

Bateria de condensadors

CCCCCCCCCC

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
-

C
C
C
-
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Baixa tensió\ Subministrament
xarxa\ Xarxa elèctrica
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: Coprovació
funcionament correcte
Xarxa elèctrica
habitatges menor que
100 kW: Inspecció
periòdica

Subsistema: Instal·lació de sanejament
Operació
Identificació: \Element
Conjunt instal·lació
Xarxa de desguàs
sanejament : Inspecció
tècnica
Baixant vist: Inspecció
Xarxa de desguàs\ Baixants\
general
Vistos/Registrables\ PVC
Embornal lineal : Neteja i
Xarxa de desguàs\ Embornal
verificació
lineal
Col·lector penjat:
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\
Inspecció i comprovació
Vistos/Registrables\ Formigó
Xarxa general evacuació
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\
primària: Revisió
Ventilació primària
periòdica
Bonera interior de PVC:
Xarxa de desguàs\ Elements
Neteja
singulars\ Bonera sifònica\ PVC
Bonera interior de PVC:
Revisió
Subsistema: Instal·lació de calefacció
Operació
Identificació: \Element
Vàlvules no afectat pel
Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvules de
RITE: Verificació estat i
pas
funcionament
Vàlvules no afectat pel
Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvules
RITE: Verificació estat i
d'ajust i equilibrat
funcionament
Termòstat: Comprovació
Per aigua\ Regulació i control\
estat i funcionament
Termòstat
Radiador: Comprovació
Per aigua\ Emissors\ Radiadors\
estat i funcionament i
Alumini
purga
Radiador: Inspecció i
neteja
Terra radiant per aigua
Per aigua\ Emissors\ Terra radiant
calenta: Verificació
funcionament
Subsistema: Instal·lació de ventilació
Identificació: \Element
Identificació: Nova identificació
Sistema natural\ Aparcamentgaratge\ Obertura
Sistema forçada\ Magatzem
residus\ Conducte\ Vist\ Metàl·lic\

Operació
Obertura de ventilació
aparcament: Neteja
Conducte ventilació
habitatges aïllat:

- - - - - - - - - I
-

GF MA MJ J A S O N D
T
-

C
-

C
C
C
C
C
C
-

GF MA MJ J A S O N D
C
C
-

C
-

C
C
-

C
-

C
C
-

GF MA MJ J A S O N D
C
C
-

Amb aïllament

Sistema forçada\ Magatzem
residus\ Aspirador\ Mecànic\ Axial

Sistema forçada\ Magatzem
residus\ Elements terminals\
Reixa\ Metàl·lica
Sistema forçada\ Habitatges\
Conducte\ Vist\ Metàl.lic\ Amb
aïllament

Sistema forçada\ Habitatges\
Filtre campana\ Domèstic

Sistema forçada\ Habitatges\
Extractor campana\ Domèstic\
Axial

Comprovació estanquitat
Conducte ventilació
habitatges aïllat: Neteja
Ventilador no afectat pel
RITE: Greixatge coixinets
i neteja general
Ventilador no afectat pel
RITE: Revisió mecànica
Reixa: Revisió estat i
neteja
Conducte ventilació
habitatges aïllat:
Comprovació estanquitat
Conducte ventilació
habitatges aïllat: Neteja
Filtre campana doméstic:
Neteja o substitució
Filtre campana doméstic:
Revisió de l'estat
Extractor campana
doméstic axial: Neteja
Extractor campana
doméstic axial: Revisió

C
C
-

C
C
C
C
C
-

C
-

C
C
C
C
C
-

Subsistema: Protecció contra incendis
Operació
GF MA MJ J A S ON D
Identificació: \Element
Identificació: Nova identificació
Parallamps: Comprovació
C
Inst. de prevenció\ Parallamps
estat i connexions
Parallamps: Inspecció de
C
la connexió a terra
Parallamps: Neteja del
C
capçal
Subsistema: Instal·lacions audiovisuals
Operació
GF MA MJ J A S ON D
Identificació: \Element
Identificació: Nova identificació
Equip d'alimentació:
C
Comunicació\ Porter electrònic
Inspecció i comprovació
Central de consergeria:
C
Inspecció i comprovació
Conjunt instal·lació àudio
T
Televisió\ Sistema receptor
: Inspecció tècnica
Caixa de connexió TV:
C
Televisió\ Sistema receptor\
Comprovació senyal i
Antena dipol
estat
Caixa de derivació TV:
C
Comprovació estat i
fixacions
Cablejat de distribució
C
TV: Comprovació estat
-
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C
-

Equip d'amplificació i
distribució TV:
Comprovació senyals i
equip
Equip d'amplificació i
distribució TV: Verificació
estat i connexions
Equip de captació TV:
Verificació estat

C
C
-

4.COSTOS PREVISTOS
Total de costos previstos del manteniment preventiu (per subsistemes)
Subsistema
Infraestructura
Estructura
Cobertes
Façanes
Tancaments i divisòries interiors
Revestiments i paviments
Instal·lació d’aigua
Instal·lació de sanejament
Instal·lació de calefacció* Terra radiant
Bitubular
Instal·lació de ventilació
Instal·lacions audiovisuals
U - Condicionament del terreny
U - Tancaments
U - Paviments
U - Instal·lació de sanejament
U - Instal·lacions elèctriques
TOTAL PREVIST ( segons amidaments)

Total pla (5anys)
12,00
1.629,61
1.067,61
1.372,23
5.551,01
15.658,99
907,58
631,21
45.482,60
524,28
912,79
2.413,50
168,04
737,20
477,22
181,70
351,13
78.078,70

*la relació de costos previstos del manetniment preventiu ha estat calculada amb la instal·lació de terra
radiant i bitubular conjuntament. Per tant, es pot apreciar que el terra radiant té un cost molt més elevat
que la calefacció per sistema bitubular. És a dir, el total de cost previst per terra radiant equival a
77.554,42€ cada 5 anys, per tant de 15.510,88€/any. I per sistema bitubular es tracta de 32.596,10€
cada 5 anys. Per tant de 6.519,22€/any.
El rati dels costos de manteniment per m2 de superfície construïda és de 25,54€/m2any per sistema de
terra radiant, i per sistema bitubular és de 10,73€/m2any.
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
1.DISPOSICIONS GENERALS
1.1.Disposicions de caràcter general
1.1.1. Objecte del Plec de Condicions
La finalitat d’aquest Plec és la de fixar els criteris a seguir en la relació que s’estableix entre els agents
que intervenen en les obres definides en el present Projecte, i servir de base per a la realització del
contracte d’obra entre el Promotor i el Contractista.
1.1.2. Contracte d’obra
Es recomana la contractació de l’execució de les obres per unitats d’obra, en conformitat als documents
del Projecte i amb xifres fixes. Amb aquesta finalitat, el Director d’Obra ofereix la documentació
necessària per a la realització del contracte d’obra.
1.1.3. Documentació del contracte d’obra
Integren el contracte d’obra els següents documents, relacionats per ordre de prelació atenent al valor
de les seves especificacions, en cas de possibles interpretacions, omissions o contradiccions:
• El present Plec de Condicions.
• La documentació gràfica i escrita del Projecte: plànols generals i de detall, memòries, annexos,
amidaments i pressupostos.
En el cas d'interpretació, prevalen les especificacions literals sobre les gràfiques i les cotes sobre les
mesures a escala preses als plànols.
1.1.4. Projecte Arquitectònic
El Projecte Arquitectònic és el conjunt de documents que defineixen i determinen les exigències
tècniques, funcionals i estètiques de les obres contemplades en l’article 2 de la Llei d'Ordenació de
l'Edificació. En aquest es justificarà, tècnicament, les solucions proposades d’acord amb les
especificacions requerides per la normativa tècnica aplicable.
Quan el Projecte es desenvolupi o es completi mitjançant projectes parcials, o altres documents tècnics
sobre tecnologies específiques o instal·lacions de l’edifici, es mantindrà entre tots ells la necessària
coordinació, sense que es produeixi una duplicitat en la documentació ni en els honoraris a percebre
pels autors dels diferents treballs indicats.
Els documents complementaris al Projecte seran:
• Tots els plànols o documents d’obra que, al llarg de la mateixa, vagi subministrant la direcció d’Obra
com a interpretació, complement o precisió.
• El Llibre d’Ordres i Assistències.
• El Programa de Control de Qualitat d’Edificació i el seu Llibre de Control.
• L’Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut en les obres.
• El Pla de Seguretat i Salut en el Treball, elaborat per cada Contractista.
• Llicències i altres autoritzacions administratives.
1.1.5. Reglamentació urbanística
L’obra s’ajustarà a totes les limitacions del Projecte aprovat pels organismes competents, especialment
les que es refereixen al volum, altures, emplaçament i ocupació del solar, així com a totes les
condicions de reforma del Projecte que pugui exigir l’Administració per a ajustar‐lo a les Ordenances, a
les Normes i al Planejament Vigent.
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1.1.6. Formalització del Contracte d’Obra
Els Contractes es formalitzaran, en general, mitjançant document privat, que podrà elevar‐se a
escriptura pública a petició de qualsevol de les parts.
El cos d’aquests documents contindrà:
• La comunicació de l’adjudicació.
• La còpia del rebut de dipòsit de la fiança (en cas que s’hagi exigit).
• La clàusula en la que s’expressi, de forma categòrica, que el Contractista està obligat a complir
estrictament el contracte d’obra, conforme al que es preveu en aquest Plec de Condicions, juntament
amb la Memòria i els seus Annexos, l'Estat d'Amidaments, Pressupostos, Plans i tots els documents
que han de servir de base per a la realització de les obres definides en el present Projecte.
El Contractista, abans de la formalització del contracte d’obra, donarà també la seva conformitat amb la
signatura al peu del Plec de Condicions, als Plànols, al Quadre de Preus i al Pressupost General.
Totes les despeses que ocasioni l’extensió del document seran a compte de l’adjudicatari que consigni
el Contractista.
1.1.7. Jurisdicció competent
En el cas de no arribar a un acord quan sorgeixin diferències entre les parts, ambdues queden
obligades a sotmetre la discussió de totes les qüestions derivades del seu contracte a les Autoritats i
Tribunals Administratius d’acord amb la legislació vigent, renunciant al dret comú i al fur del seu
domicili, sent competent la jurisdicció on estigués situada l’obra.
1.1.8. Responsabilitat del Contractista
El Contractista és responsable de l’execució de les obres en les condicions establertes en el contracte
i en els documents que componen el Projecte.
En conseqüència, estarà obligat a la demolició i reconstrucció de totes les unitats d’obra amb
deficiències o que estiguin mal executades, sense que pugui servir d’excusa el fet que la Direcció
facultativa hagi examinat i reconegut la construcció durant les seves visites d’obra, ni que hagin estat
abonades en liquidacions parcials.
1.1.9. Accidents de treball
És d’obligat compliment el Reial decret 1627/1997, de 24 d’Octubre, pel que s’estableixen les
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció i altra legislació vigent que, tant
directa com indirectament, incideixen sobre la planificació de la seguretat i salut en el treball de la
construcció, conservació i manteniment d’edificis.
És responsabilitat del Coordinador de Seguretat i Salut, en virtut del Reial decret 1627/97, el control i el
seguiment, durant tota l’execució de l’obra.
1.1.10. Danys i perjudicis a tercers
El Contractista serà responsable de tots els accidents que, per inexperiència o negligència,
sobrevinguessin tant en l’edificació on s’efectuïn les obres, com en les edificacions confrontades o
contigües. Serà, per tant, del seu compte l’abonament de les indemnitzacions a qui correspongui i quan
es doni el cas, així com de tots els danys i perjudicis que es puguin ocasionar o produir en les
operacions de l’execució de les obres.
Així mateix, serà responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes que es puguin ocasionar
enfront de tercers com a conseqüència de l’obra, tant en ella com en els seus voltants, fins i tot els
quals es produeixin per omissió o negligència del personal al seu càrrec, així com els quals es derivin
dels subcontractistes i industrials que intervinguin en l’obra.
És de la seva responsabilitat mantenir vigent durant l’execució dels treballs, una pòlissa
d’assegurances enfront de tercers, en la modalitat de "Tot risc a l’enderrocament i la construcció",
subscrita per una companyia asseguradora amb la suficient solvència per a la cobertura dels treballs
contractats. Aquesta pòlissa serà aportada i ratificada pel promotor o Propietat, i no es podrà cancel·lar
mentre no es signi l'Acta de Recepció Provisional de l’obra.
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1.1.11. Anuncis i cartells
Sense prèvia autorització del Promotor, a les obres, ni en les seves tanques, no es podran col·locar
més inscripcions o anuncis que els convenients al règim dels treballs i els exigits per la policia local.

de les parts, que les resoldran degudament amb la finalitat d’aconseguir una adequada qualitat final de
l’obra.

1.1.12. Còpia de documents
El Contractista, sota la seva responsabilitat, té dret a treure còpies dels documents integrants del
Projecte.

1.2. Disposicions relatives a treballs, materials i mitjans auxiliars
A continuació es descriuen les disposicions bàsiques a considerar en l’execució de les obres relatives
als treballs, materials i mitjans auxiliars, així com a les recepcions dels edificis objecte del present
projecte i les seves obres annexes.

1.1.13. Subministrament de materials
S’especificarà en el Contracte la responsabilitat que pugui tenir el Contractista pel retard en el termini
de finalització o en terminis parcials, com a conseqüència de deficiències o faltes en els
subministraments.
1.1.14. Troballes
El Promotor és reserva la possessió de les antiguitats, objectes d’art o substàncies minerals utilitzables
que és trobin en les excavacions i demolicions practicades en els seus terrenys o edificacions. Per
extreure‐les, el Contractista haurà d’emprar totes els precaucions que s’indiquin per part del Director de
l’Obra.
El Promotor abonarà al Contractista l’excés d’obres o despeses especials que aquests treballs
ocasionin, sempre i quan estiguin degudament justificats i acceptats per la Direcció facultativa.
1.1.15. Causes de rescissió del contracte d'obra
Es consideraran causes suficients de rescissió de contracte:
• La mort o incapacitació del Contractista.
• La fallida del Contractista.
• Les alteracions del contracte per les següents causes:
- La modificació del Projecte de tal manera que representi alteracions fonamentals del mateix,
segons el parer del Director d’Obra i, en qualsevol cas, sempre que la variació del Pressupost
d’Execució Material, com a conseqüència d’aquestes modificacions, representi una desviació
major del 20%.
- Les modificacions d’unitats d’obra, sempre que representin variacions en més o en menys del
40% del projecte original, o més d’un 50% d’unitats d’obra del projecte reformat.
- La suspensió d’obra començada, sempre que el termini de suspensió hagi excedit un any i, en
tot cas, sempre que per causes alienes al Contractista, no es doni començament a l’obra
adjudicada dins del termini de tres mesos a partir de l’adjudicació. En aquest cas, la devolució
de la fiança serà automàtica.
• Que el Contractista no comenci els treballs dins del termini assenyalat al contracte.
• El fet de no complir les condicions del Contracte quan impliqui negligència o mala fe, amb perjudici
dels interessos de les obres.
• El venciment del termini d’execució de l’obra.
• L’abandonament de l’obra sense causes justificades.
• La mala fe en l’execució de l’obra.
1.1.16. Omissions: Bona fe
Les relacions entre el Promotor i el Contractista, regulades pel present Plec de Condicions i la
documentació complementària, presenten la prestació d’un servei al Promotor per part del Contractista
mitjançant l’execució d’una obra, basant‐se en la bona fe mútua d’ambdues parts, que pretenen
beneficiar‐se d’aquesta col·laboració sense cap tipus de perjudici.
Per aquest motiu, les relacions entre ambdues parts, i les omissions que puguin existir en aquest Plec i
la documentació complementària del projecte i de l’obra, s’entendran sempre suplertes per la bona fe

1.2.1. Accessos i tancaments
El Contractista disposarà, pel seu compte, els accessos a l’obra, el tancament d’aquesta i el seu
manteniment durant l’execució de l’obra, podent exigir a el Director d'Execució de l'Obra la seva
modificació o millora.
1.2.2. Replanteig
El Contractista iniciarà "in situ" el replanteig de les obres, assenyalant les referències principals que
mantindrà com a base de posteriors replantejos parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del
Contractista i inclosos en la seva oferta econòmica.
Així mateix, sotmetrà el replanteig a l’aprovació del Director d'Execució de l'Obra i, una vegada aquest
hagi donat la seva conformitat, prepararà l’Acta d’Inici i Replanteig de l’Obra acompanyada d’un plànol
de replanteig definitiu que haurà de ser aprovat pel director d'Obra.
Serà responsabilitat del Contractista la deficiència o l’omissió d’aquest tràmit.
1.2.3. Inici de l’obra i ritme d’execució dels treballs
El Contractista donarà començament a les obres en el termini especificat en el respectiu contracte, i es
desenvoluparà de manera adequada perquè dintre dels períodes parcials assenyalats es realitzin els
treballs, de manera que l’execució total es porti a terme dins el termini establert en el contracte.
Serà obligació del Contractista comunicar a la Direcció facultativa l'inici de les obres, de forma
preferiblement per escrit, almenys amb tres dies d’antelació.
1.2.4. Ordre dels treballs
La determinació de l’ordre dels treballs és, generalment, facultat del Contractista, menys en aquells
casos que, per circumstàncies de naturalesa tècnica, s’estimi convenient la seva variació per part de la
Direcció facultativa.
1.2.5. Facilitats per a altres contractistes
D’acord amb els requeriments de la Direcció facultativa, el Contractista donarà totes les facilitats
raonables per a la realització dels treballs que li siguin encomanats als Subcontractistes o altres
Contractistes que intervinguin en l’execució de l’obra. Tot això sense perjudici de les compensacions
econòmiques que es derivin de la utilització dels mitjans auxiliars, els subministraments d’energia o
altres conceptes.
En cas de litigi, tots ells s’ajustaran al que resolgui la Direcció Facultativa.
1.2.6. Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major
Quan sigui precís ampliar el Projecte, per algun motiu imprevist o per qualsevol incidència, no
s’interrompran els treballs, es continuaran segons les instruccions de la Direcció facultativa mentre es
formula o es tramita el Projecte Reformat.
El Contractista està obligat a realitzar, amb el seu personal i els seus mitjans materials, tot el que la
direcció d’Execució de l’Obra disposi per a estintolaments, apuntalaments, enderrocaments, recalçats o
qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, les despeses del qual li serà
consignades en un pressupost addicional o abonades directament, d’acord amb el que es convingui.
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1.2.7. Interpretacions, aclariments i modificacions del projecte
El Contractista podrà requerir les instruccions o aclariments que es precisin, per part del Director d'Obra
o del Director d'Execució de l'Obra, segons les seves respectives atribucions, per a la correcta
interpretació i execució de l’obra projectada.
Quan es tracti d’interpretar, aclarir o modificar detalls dels Plecs de Condicions o indicacions dels
plànols, croquis, ordres i instruccions corresponents, es comunicaran necessàriament per escrit al
Contractista, qui, a la vegada, està obligat a retornar els originals o les còpies, subscrivint amb la seva
signatura que està assabentat. Aquesta figurarà al peu de totes les ordres, avisos i instruccions que
rebi tant per part del Director d'Execució de l'Obra, com del Director d'Obra.
Qualsevol reclamació que cregui oportuna fer el Contractista en contra de les disposicions preses per la
Direcció facultativa, haurà de dirigir‐la, en un termini de tres dies, a qui l’hagués dictat, el qual li donarà
el corresponent rebut, si aquest ho sol·licités.
1.2.8. Pròrroga per causa de força major
Si per causa de força major, o independentment de la voluntat del Contractista, aquest no pogués
començar les obres, o hagués de suspendre‐les o no li fos possible acabar‐les en els terminis prefixats,
se li atorgarà una pròrroga proporcionada per al seu compliment, previ informe favorable del Director
d'Obra.
Per aquest motiu, el Contractista exposarà un escrit dirigit al Director d'Obra indicant la causa que
impedeix l’execució o la marxa dels treballs i el retard que s’originaria en els terminis acordats, raonant
degudament la pròrroga que per aquesta causa sol·licita.
1.2.9. Responsabilitat de la direcció facultativa en el retard de l’obra
El Contractista no es podrà excusar de no haver complert els terminis d’obres estipulats al·legant com
causa, la manca de plànols o ordres de la Direcció facultativa, a excepció del cas que havent‐lo
sol·licitat per escrit, no se li hagués proporcionat.
1.2.10. Treballs defectuosos
El Contractista ha d’utilitzar els materials que compleixin les condicions exigides en el Projecte, i
realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats, d’acord amb l'estipulat.
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l’edifici, el Contractista és responsable de
l’execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que puguin existir per la seva mala
execució. No eximeix el fet que la Direcció facultativa no hagi examinat o reconegut amb anterioritat
aquests treballs, ni tampoc el fet que aquests hagin estat valorats en les Certificacions Parcials d’obra,
que sempre s’entendran esteses i abonades a bon compte.
Com a conseqüència del que s’ha expressat anteriorment, quan el Director d’Execució de l’Obra
adverteixi vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials empleats o els aparells i equips
col·locats no reuneixen les condicions requerides, ja sigui en el curs de l’execució dels treballs o una
vegada finalitzats amb anterioritat a la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts
defectuoses siguin substituïdes o enderrocades i reconstruïdes d’acord amb el contractat a expenses
del Contractista. Si aquest no estimés justa la decisió i es negués a la substitució, enderrocament i
reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant el Director d’Obra, qui intervindrà per a
resoldre‐la.
1.2.11. Vicis ocults
El Contractista és l’únic responsable dels vicis ocults i dels defectes de la construcció, durant l’execució
de les obres i durant el període de garantia, fins als terminis prescrits en la vigent LOE, després de
l’acabament de les obres, a part d’altres responsabilitats legals o de qualsevol altra naturalesa que es
puguin derivar.
Si el Director d’Execució de l’Obra tingués raons fundades per a creure en l’existència de vicis ocults de
construcció en les obres executades, ordenarà, quan cregui oportú, realitzar, abans de la recepció
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definitiva, els assajos destructius o no que consideri necessaris per a reconèixer o diagnosticar els
treballs que suposi defectuosos, donant compte de la circumstància al Director d’Obra.
El Contractista enderrocarà i reconstruirà posteriorment, al seu càrrec, totes les unitats d’obra mal
executades. El Director d'Obra i/o el Director de l'Execució d'Obra no podran eludir les responsabilitats
sobre les seves conseqüències, danys i perjudicis, pel fet que ho hagin examinat o reconegut amb
anterioritat, o que hagi estat conformada o abonada una part o la totalitat de les obres mal executades.
1.2.12. Procedència de materials, aparells i equips
El Contractista té llibertat de proveir‐se dels materials, aparells i equips de totes classes on consideri
oportú i convenient per als seus interessos, excepte en aquells casos en els que la procedència i/o les
seves característiques estiguin especificades al Projecte Obligatòriament, i abans de procedir a la seva
utilització i la posada en obra, el Contractista haurà de presentar al Director d’Execució de l’Obra una
llista completa dels materials, aparells i equips que tingui previst utilitzar, en la qual s’especifiquin totes
les indicacions sobre les seves característiques tècniques, marques, qualitats, procedència i idoneïtat
de cadascuna d’elles.
1.2.13. Presentació de mostres
A petició del Director d'Obra, el Contractista presentarà les mostres dels materials, aparells i equips,
sempre amb l’antelació prevista en el calendari d’obra.
1.2.14. Materials, aparells i equips defectuosos
Quan els materials, aparells, equips i/o elements d’instal·lacions no fossin de la qualitat i
característiques tècniques prescrites en el Projecte, o no tinguessin la preparació en ell exigida, o quan,
faltat les prescripcions formals, es reconegués o demostrés que no són els adequats per a la seva
finalitat, el Director d’Obra, a instàncies del Director d'Execució de l’Obra, donarà l’ordre al Contractista,
de substituir‐los per uns altres que compleixin les condicions o siguin els adequats per a la finalitat a la
que es destinen.
Si, als quinze dies de rebre l’ordre de que el Contractista retiri els materials que no estiguin en
condicions, aquesta no s’ha complert, el Promotor o Propietat ho podrà fer a compte del Contractista.
En el cas que els materials, aparells, equips o elements d’instal·lacions fossin defectuosos, però
acceptables segons el parer del Director d'Obra, es rebran amb la rebaixa del preu que aquell
determini, tret que el Contractista prefereixi substituir‐los per uns altres en condicions.
1.2.15. Despeses ocasionades per proves i assajos
Totes les despeses originades per les proves i assajos de materials o elements que intervinguin en
l’execució de les obres, correran a càrrec i compte del Contractista.
Tot assaig que no resulti satisfactori, que no es realitzi per omissió del Contractista, o que no ofereixi
les suficients garanties, es podrà començar novament o realitzar nous assajos o proves especificades
en el Projecte, a càrrec i compte del Contractista i amb la penalització corresponent, així com totes les
obres complementàries que poguessin donar lloc qualsevol dels supòsits anteriorment citats i que el
Director d'Obra consideri necessaris.
1.2.16. Neteja de les obres
És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants, tant d’enderrocs com de
materials sobrants, així com retirar les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, executar
tots els treballs i adoptar les mesures que siguin apropiades perquè l’obra presenti bon aspecte.
1.2.17. Obres sense prescripcions explícites
En l’execució de treballs que pertanyen a la construcció de les obres, i per als quals no existeixin
prescripcions consignades explícitament en aquest Plec, ni a la restant documentació del Projecte, el
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Contractista tindrà en compte, en primer terme, les instruccions que dicti la Direcció facultativa de les
obres i, en segon lloc, les normes i pràctiques de la bona construcció.
1.3. Disposicions de les recepcions de la cogeneració i obres annexes
1.3.1. Consideracions de caràcter general
La recepció de l’obra és l’acte pel qual el Contractista, una vegada acabada l’obra, fa lliurament de la
mateixa al Promotor i aquest l’accepta. Es podrà realitzar amb o sense reserves, i haurà d’abastar la
totalitat de l’obra o fases completes i acabades de la mateixa, quan així s’acordi per les dues parts.
La recepció s’haurà de consignar en una acta signada, almenys, pel promotor i el Contractista, fent
constar:
• Les parts que intervenen.
• La data del certificat final de la totalitat de l’obra o de la fase completa i acabada de la mateixa.
• El preu final de l’execució material de l’obra.
• La declaració de la recepció de l’obra amb o sense reserves, especificant, si escau, aquestes
reserves de manera objectiva, i el termini en que haurien de quedar resolts els defectes observats. Una
vegada resolts els mateixos, es farà constar en una acta a part, subscrita pels signants de la recepció.
• Les garanties que, si escau, s’exigeixen al Contractista per a assegurar les seves responsabilitats.
Així mateix, s’adjuntarà el certificat final d’obra subscrit pel director d’Obra i el Director de l’Execució de
l’Obra.
El Promotor podrà rebutjar la recepció de l’obra per considerar que la mateixa no està acabada o que
no s’adequa a les condicions contractuals. En tot cas, el rebuig haurà de ser motivat per escrit en l’acta,
en la qual es fixarà el nou termini per a efectuar la recepció.
En el cas que no es digui el contrari, la recepció de l’obra tindrà lloc dins dels trenta dies següents a la
data del seu acabament, acreditada en el certificat final d’obra. Termini que es comptarà a partir de la
notificació efectuada per escrit al promotor.
La recepció s’entendrà tàcitament produïda si, transcorreguts trenta dies des de la data indicada, el
promotor no hagués posat de manifest reserves o rebuig motivat per escrit.
El còmput dels terminis de responsabilitat i garantia serà el que estableix la LOE, i s’iniciarà a partir de
la data en que es subscrigui l’acta de recepció, o quan aquesta s’entengui tàcitament segons el previst
a l’apartat anterior.
1.3.2. Recepció provisional
Trenta dies abans de donar per finalitzades les obres, el Director d'Execució de l'Obra comunicarà al
Promotor o Propietat, la proximitat del seu acabament, a fi de convenir l’acte de Recepció Provisional.
Aquesta es realitzarà amb la intervenció de la Propietat, del Contractista, del Director d’Obra i del
Director d’Execució de l’Obra. Es convocarà també als restants tècnics que, en el seu cas, haguessin
intervingut en la direcció, amb funció pròpia, en aspectes parcials o unitats especialitzades.
Una vegada reconegudes detingudament les obres, s’estendrà una acta, amb tants exemplars com
persones intervinguin, i signats per tots ells. Des d’aquesta data començarà a transcórrer el termini de
garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses. Seguidament, els Tècnics de la Direcció
estendran el corresponent Certificat de Final d’Obra.
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar expressament a l’Acta i es
donaran les oportunes instruccions al Contractista per a resoldre els defectes observats, fixant un
termini per a resoldre’ls. Una vegada expirat aquest termini, s’efectuarà un nou reconeixement a fi de
procedir a la recepció provisional de l’obra.
Si el Contractista no hagués complert, es podrà declarar resolt el contracte amb la pèrdua de la fiança.

1.3.3. Documentació final de l'obra
El Director d’Execució de l’Obra, assistit pel Contractista i els tècnics que haguessin intervingut en
l’obra, redactarà la documentació final de les obres, que es facilitarà al Promotor, amb les
especificacions i continguts establerts per la legislació vigent.
1.3.4. Amidament definitiu i liquidació provisional de l'obra
Una vegada rebudes les obres provisionalment, el director d’Execució de l’Obra procedirà,
immediatament, a realitzar l’ amidament definitiu, amb precisa assistència del Contractista o del seu
representant.
El director d'Obra, estendrà l’oportuna certificació aprovada amb la seva signatura i en tres còpies, que
servirà per l’abonament del saldo resultant menys la quantitat retinguda en concepte de fiança per part
del promotor,.
1.3.5. Termini de garantia
El termini de garantia s’haurà d'estipular en el contracte privat i, en qualsevol cas, mai haurà de ser
inferior a sis mesos.
1.3.6. Conservació de les obres rebudes provisionalment
Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i
definitiva, correran a càrrec i compte del Contractista.
Si l’edifici fos ocupat o utilitzat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions
ocasionades per l’ús correran a càrrec de la Propietat i les reparacions per vicis d’obra o per defectes
en les instal·lacions, seran a càrrec del Contractista.
1.3.7. Recepció definitiva
La recepció definitiva es realitzarà una vegada transcorregut el termini de garantia, d’igual manera i
amb les mateixes formalitats que la recepció provisional.
A partir d’aquesta data, cessarà la obligació del Contractista de reparar al seu càrrec aquells
desperfectes inherents a la normal conservació dels edificis, i quedaran només subsistents totes les
responsabilitats que poguessin derivar dels vicis de construcció.
1.3.8. Pròrroga del termini de garantia
Si durant el procediment de reconeixement de les obres per a la seva recepció definitiva aquesta no es
trobés en les condicions degudes, s’ajornarà aquesta recepció definitiva i el Director d’Obra indicarà al
Contractista els terminis i formes en què s’haurien de realitzar les obres necessàries. De no efectuar‐se
dins d’aquest termini, es podrà resoldre el contracte amb la pèrdua de la fiança.
1.3.9. Recepcions de treballs el contracte dels quals s’hagi rescindit
En cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini fixat, la
maquinària, instal·lacions i mitjans auxiliars, associada als subcontractes que tingués concertats, i a
deixar l’obra en condicions de ser represa per part d’una altra empresa sense cap problema.
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts
anteriorment. Transcorregut el termini de garantia, es rebran definitivament segons el que es disposa
anteriorment.
Per a les obres i treballs no determinats, però acceptables segons el parer del Director d’Obra,
s’efectuarà una sola i definitiva recepció.
2.DISPOSICIONS FACULTATIVES
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2.1Definició i atribucions dels agents de l’edificació
Les atribucions dels diferents agents que intervenen en l’edificació són les regulades per la Llei 38/99
d’Ordenació de l’Edificació (LOE).
Es defineixen con agents de l’edificació totes aquelles persones, físiques o jurídiques, que intervenen
en el procés de l’edificació. Les seves obligacions queden determinades pel disposat en la LOE, així
com altres disposicions que siguin d’aplicació i pel contracte que origina la seva intervenció.
Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l’edificació queden recollides en el capítol III
"Agents de l’edificació"; es consideraran les següents.

Per a això és requisit indispensable l’estudi i anàlisi prèvia del projecte d’execució una vegada redactat
per l’Arquitecte, procedint a sol·licitar‐li, amb antelació a l'inici de les obres, tots aquells aclariments,
reparacions o documents complementaris que, dins de la seva competència i atribucions legals,
estimés necessaris per a poder dirigir de manera solvent l’execució de les mateixes.

2.1.1. El Promotor
És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectiva ment decideix, impulsa,
programa i finança, amb recursos propis o aliens, les obres d’edificació per a si mateix o per a la seva
posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol.
Assumeix la iniciativa de tot el procés de l’edificació, impulsant la gestió necessària per a portar a terme
l’obra inicialment projectada, i es fa càrrec de tots els costos necessaris.
Segons la legislació vigent, a la figura del promotor s’equiparen també les de gestor de societats
cooperatives, comunitats de propietaris, o altres anàlogues que assumeixen la gestió econòmica de
l’edificació.
Quan les Administracions públiques i els organismes subjectes a la legislació de contractes de les
Administracions públiques actuïn com a promotors, es regiran per la legislació de contractes de les
Administracions públiques i, en allò que no estigués contemplat en la mateixa, per les disposicions de
la LOE.

per atorgar
sistemes o

2.1.2. El Projectista
És l’agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística
corresponent, redacta el projecte.
Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que complementin altres tècnics, de forma
coordinada amb l’autor d’aquest.
Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics,
segons el previst a l’apartat 2 de l’article 4 de la LOE, cada projectista assumirà la titularitat del seu
projecte.
2.1.3. El Constructor o Contractista
És l’agent que assumeix contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar les obres o part
de les mateixes, amb mitjans humans i materials propis o aliens, i amb subjecció al Projecte i al
Contracte d’obra.
S’ha d’efectuar especial menció a que la llei assenyala al contractista general de l’obra com
responsable explícit dels vicis o defectes constructius, sense perjudici del dret de repetició d’aquest cap
als subcontractistes.
2.1.4. El Director d’Obra
És l’agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l’obra en els
aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix,
la llicència d’edificació i altres autoritzacions preceptives, i les condicions del contracte, amb l’objectiu
d’assegurar la seva adequació al fi proposat.
Altres tècnics podran dirigir les obres dels projectes parcials, sota la coordinació del Director d’Obra.
2.1.5. El Director de l’Execució de l’Obra
És l’agent que, formant part de la Direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l’Execució
Material de l’Obra i la funció de controlar, qualitativa i quantitativament, la construcció i qualitat de
l’edificació.

2.1.6. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l’edificació
Són entitats de control de qualitat de l’edificació aquelles entitats capacitades per atorgar
tècnica en la verificació de la qualitat del projecte, dels materials i de l’execució de l’obra
instal·lacions, d’acord amb el projecte i la normativa aplicable.
Són laboratoris d’assajos per al control de qualitat de l’edificació els laboratoris capacitats
assistència tècnica, mitjançant la realització d’assajos o proves de servei dels materials,
instal·lacions d’una obra d’edificació.

assistència
i les seves

2.1.7. Els subministradors de productes
Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, importadors o
venedors de productes de construcció.
S’entén per producte de construcció aquell producte que es fabrica per a la seva incorporació
permanent en una obra, s’inclouen materials, elements semielaborats, components i obres o part de les
mateixes, tant acabades com en procés d’execució.
2.2. La Direcció facultativa
En correspondència amb la LOE, la Direcció facultativa està composta per la direcció d’Obra i la
direcció d’Execució de l’Obra. A la Direcció facultativa s’integrarà el Coordinador en matèria de
Seguretat i Salut en fase d’execució de l’obra, en el cas que s’hagi adjudicat aquesta missió a un
facultatiu diferent dels anteriors.
Representa tècnicament els interessos del promotor durant l’execució de l’obra, dirigint el procés de
construcció en funció de les atribucions professionals de cada tècnic participant.
2.3. Visites facultatives
Són les visites realitzades a l’obra, de manera conjunta o individual, per qualsevol dels membres que
componen la Direcció facultativa.
La intensitat i nombre de visites dependrà de les feines que a cada agent li són pròpies, aquestes
poden variar en funció dels requeriments específics i de la major o menor exigència presencial
requerida al tècnic a aquest efecte, en cada cas i segons cadascuna de les fases de l’obra.
Hauran d’adaptar‐se al procés lògic de construcció, de manera que els agents poden coincidir a l’obra,
o no, en funció de la fase concreta que s’estigui desenvolupant en cada moment, i de la feina exigible a
cadascú.
2.4. Obligacions dels agents que intervenen
Les obligacions dels agents que intervenen en l’edificació són les contingudes en els articles 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15 i 16, del capítol III de la LOE, i altra legislació aplicable.
2.4.1. El Promotor
Demostrar la titularitat d’un dret que el faculti per a construir i/o realitzar les reformes projectades.
Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, així com
autoritzar al Director d’Obra, al Director de l’Execució de l’Obra i al Contractista, posteriors
modificacions del mateix que fossin imprescindibles per a dur a bon terme l’obra.
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Triar i contractar als diferents agents, amb la titulació i capacitat professional necessària, que
garanteixin el compliment de les condicions legalment exigibles per a realitzar i dur a bon terme
l’objecte del promogut en la seva globalitat, en els terminis estipulats i en les condicions de qualitat
exigibles, mitjançant el compliment dels requisits bàsics estipulats per als edificis.
Gestionar i fer‐se càrrec de les preceptives llicències i altres autoritzacions administratives necessàries
que, de conformitat amb la normativa aplicable, genera la construcció i reforma de l’edifici.
Garantir els danys materials que l’edifici pugui sofrir, per a d’adequada protecció dels interessos dels
usuaris finals, en les condicions legalment establertes, assumint la responsabilitat civil de forma
personal i individualitzada, tant per a actes propis com per a actes d’altres agents pels que, conforme a
la legislació vigent, s’ha de respondre.
La subscripció obligatòria d’una assegurança, d’acord a les normes concretes fixades a aquest efecte,
que cobreixi els danys materials que es puguin ocasionar a l’edifici en cas d’incompliment de les
condicions d’habitabilitat, en un termini de tres anys, o que afectin a la seguretat estructural, en el
termini de deu anys, amb especial atenció als habitatges individuals en règim de autopromoció, que es
regiran per tot allò especialment legislat a aquest efecte.
Subscriure l’acta de recepció final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent constar
l’acceptació de les obres, que es podrà efectuar amb o sense reserves, i que haurà d’abastar la totalitat
de les obres o fases completes. En el cas de fer esment exprés a reserves per a la recepció, s’haurien
d’esmentar, de manera detallada, les deficiències i s’haurà de fer constar el termini en que haurien de
quedar resolts els defectes observats.
Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de l’Edifici, que conté el manual d’ús i
manteniment del mateix i qualsevol altra documentació de l’obra executada, o qualsevol altre document
exigible per les Administracions competents.
2.4.2. El Projectista
Redactar el projecte per encàrrec del Promotor, amb subjecció a la normativa urbanística i tècnica en
vigor inclosa la documentació necessària per a tramitar tant la llicència d’obres i altres permisos
administratius (projecte bàsic), com per a ser interpretada i poder executar totalment l’obra, lliurant al
Promotor les còpies autoritzades corresponents, degudament visades pel seu col·legi professional.
Definir el concepte global del projecte d’execució, amb el nivell de detall gràfic i escrit suficient, i
calcular els elements fonamentals de l’edifici, especialment la fonamentació i l’estructura.
Concretar en el Projecte l’emplaçament de cambres de màquines, de comptadors, espais assignats per
a pujada de conductes, reserves de buits de ventilació, allotjament de sistemes de telecomunicació i,
en general, tots aquells elements necessaris en l’edifici per a facilitar les determinacions concretes i
especificacions detallades que realitzaran els projectes parcials. Aquestes s’adaptaran al Projecte
d’Execució, i no es podrà contravenir de cap manera.
Es lliurarà , necessàriament, un exemplar del projecte complementari a l’Arquitecte abans de l’inici de
les obres o instal·lacions corresponents.
Acordar amb el Promotor la contractació de col·laboracions parcials d’altres tècnics professionals.
Facilitar la col·laboració necessària perquè es produeixi l’adequada coordinació entre els projectes
parcials exigibles per la legislació o la normativa vigent, i que sigui necessari incloure per al
desenvolupament adequat del procés constructiu. Aquests haurien de ser redactats per tècnics
competents, sota la seva responsabilitat i subscrits per una persona física.
Els projectes parcials seran aquells projectes redactats per altres tècnics, la competència dels quals pot
ser distinta i incompatible amb les competències de l’Arquitecte i, per tant, d’exclusiva responsabilitat
d’aquests.
Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislació vigent, per a la
redacció dels quals és legalment competent, excepte declinació expressa de l’Arquitecte i previ acord
amb el Promotor. Es pot exigir la compensació econòmica en concepte de cessió de drets d’autor i de
la propietat intel·lectual sempre que s’hagués de lliurar a altres tècnics, igualment competents per a
realitzar el treball, documents o plànols del projecte per ell redactat, en suport paper o informàtic.

Disposar de la propietat intel·lectual del seu treball, tant de la documentació escrita com dels càlculs de
qualsevol tipus, així com dels plànols continguts en la totalitat del projecte i qualsevol dels seus
documents complementaris.
2.4.3. El Constructor o Contractista
Tenir la capacitat professional o titulació que habilita pel compliment de les condicions legalment
exigibles per actuar com constructor.
Organitzar els treballs de construcció per complir amb els terminis previstos, d’acord al corresponent
Pla d’Obra, efectuant les instal·lacions provisionals i disposant dels mitjans auxiliars necessaris.
Comunicar a l’autoritat laboral competent l’obertura del centre de treball en la qual inclourà el Pla de
Seguretat i Salut al que es refereix l’article 7 del RD 1627/97 de 24 d’octubre.
Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els requeriments en matèria de Prevenció de
Riscos laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de
Seguretat i ajustant‐se al compliment estricte i permanent del que estableix l’Estudi de Seguretat i
Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i dotant al personal de tot l’equipament de seguretat
exigibles, així com complir les ordres efectuades pel coordinador en matèria de Seguretat i Salut en la
fase d’Execució de l’obra.
Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels
treballadors al seu càrrec i, si s’escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin perjudicar les
condicions bàsiques de seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades.
Examinar la documentació aportada pels tècnics redactors corresponents, tant del Projecte d’Execució
com dels projectes complementaris, així com de l’Estudi de Seguretat i Salut, verificant que aquest
resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, sol·licitant els
aclariments pertinents.
Facilitar la feina de la Direcció facultativa, subscrivint l’Acta de Replanteig, executant les obres d’acord
amb el Projecte d'Execució que haurà d’haver examinat prèviament, etc. d’acord amb la legislació
aplicable, les Instruccions de l’Arquitecte Director d’Obra i del Director de l’Execució Material de l’Obra,
am la finalitat d’arribar a la qualitat exigida al Projecte.
Efectuar les obres seguint els criteris aplicables propis de la correcta construcció, que té l’obligació de
conèixer i posar en pràctica, així com les lleis generals dels materials, encara que aquests criteris no
estiguessin específicament ressenyats en la seva totalitat en la documentació del projecte realitzat amb
aquesta finalitat. Disposa de la prefectura de tot el personal que intervingui en l’obra i coordina les
tasques dels subcontractistes.
Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de l’obra imposa. Disposant del
nombre adequat d’oficials, suboficials i peons que l’obra requereixi a cada moment, bé per personal
propi o mitjançant subcontractistes a aquest efecte, procedint a relacionar aquells oficis compatibles
entre si, i que permetin realitzar diferents treballs alhora, sense provocar interferències, contribuint amb
això a la agilització i finalització de l’obra dins dels terminis previstos.
Ordenar i disposar, en cada moment, del personal al seu càrrec perquè efectuï les actuacions
pertinents, per tal d’ executar les obres amb solvència, diligentment i sense interrupció, programant-les
de manera coordinada amb l’Arquitecte Tècnic o Aparellador, Director d’Execució Material de l’Obra.
Supervisar personalment, i de manera continuada i completa, la marxa de les obres, que haurien de
transcórrer sense dilació i amb adequat ordre i concert, així com respondre directament dels treballs
efectuats pels seus treballadors subordinats, exigint el continu autocontrol dels treballs que aquests
efectuïn, i ordenant la modificació de totes aquelles tasques que es presentin mal efectuades.
Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials utilitzats i els elements constructius,
comprovant els preparats a l’obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció facultativa del
Director de l’Execució de l’obra, els subministraments de material o prefabricats que no comptin amb
les garanties, documentació mínima exigible o documents d’idoneïtat requerits per les normes
d’aplicació. Es sol·licitarà la informació necessària a la Direcció facultativa, per tal de complir
adequadament la seva feina.
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Proporcionar als operaris els materials, la maquinària i els utillatges adequats que intervinguin a l’obra,
per tal d’efectuar adequadament les instal·lacions necessàries, i no perjudicar la posada en obra les
característiques i naturalesa dels elements constructius que componen l’edifici una vegada finalitzat.
Posar a la disposició de l’Arquitecte Tècnic, Aparellador o Enginyer d’Edificació els mitjans auxiliars i
personal necessari per a efectuar les proves pertinents per al Control de Qualitat, aplicant les
indicacions del pla a seguir pel que fa a les preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions
necessàries.
Procurar que el personal de l’obra mantingui respecte a la Direcció facultativa. Auxiliar al Director de
l’Execució de l’Obra en els actes de replanteig i signar posteriorment i una vegada finalitzat aquest,
l’acta corresponent d’inici d’obra, així com la de recepció final.
Facilitar als Arquitectes Directors d’Obra les dades necessàries per a l’elaboració de la documentació
final d’obra executada.
Subscriure les garanties d’obra que s’assenyalen en l’Article 19 de la Llei d’Ordenació de l’Edificació i
que, en funció de la seva naturalesa, arriben a períodes de 1 any (danys per defectes de terminació o
acabat de les obres), 3 anys (danys per defectes o vicis d’elements constructius o d’instal·lacions que
afectin a l’habitabilitat) o 10 anys (danys en fonamentació o estructura que comprometin directament la
resistència mecànica i l’estabilitat de l’edifici).
2.4.4. El Director d’Obra
Dirigir l’obra coordinant‐la amb el Projecte d’Execució, facilitant als agents que intervenen en el procés
constructiu, la seva interpretació tècnica, econòmica i estètica.
Detenir l’obra per causa greu i justificada. Aquesta causa s’haurà de fer constar, necessàriament, en el
Llibre d’Ordres i Assistències, donant explicacions immediates al Promotor.
Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o plànols complementaris que es precisin per
l’adequat desenvolupament de les obres.
És facultat seva, expressa i única, la redacció d’aquelles modificacions o aclariments directament
relacionats amb l’adequació de la fonamentació i l’estructura projectades a les característiques
geotècniques del terreny. El càlcul del dimensionament o re dimensionament, i armat de tots i cadascun
dels elements principals i complementaris de la fonamentació, de l’estructura vertical i horitzontal, els
quals afectin substancialment a la distribució d’espais i les solucions de façana, coberta i
dimensionament i composició de buits, així com la modificació dels materials previstos.
Assessorar al Director de l’Execució de l’Obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin sorgir pel
correcte desenvolupament de la mateixa, pel que fa a les interpretacions de les especificacions del
Projecte.
Assistir a les obres amb la finalitat de resoldre les contingències que es produeixin, per a assegurar la
correcta interpretació i execució del Projecte, així com impartir les solucions aclaridores que fossin
necessàries, consignant en el Llibre d’Ordres i Assistències les instruccions precises que s’estimin
oportunes per a la correcta interpretació de tot el que està projectat, sense perjudici d’efectuar tots els
aclariments i ordres verbals que s’estimin oportuns.
Signar l’Acta de replanteig o de començament d’obra i el Certificat Final d’Obra, així com signar el
vistiplau de les certificacions parcials referides al percentatge d’obra efectuada i, si escau i a instàncies
del Promotor, la supervisió de la documentació que se li presenti relativa a les unitats d’obra realment
executades prèvia a la seva liquidació final, tot això amb els visats que ,si escau, fossin preceptius.
Informar puntualment al Promotor d’aquelles modificacions substancials que, per raons tècniques o
normatives, comporten una variació del construït respecte el projecte bàsic i d’execució, i que afectin o
puguin afectar al contracte subscrit entre el promotor i els destinataris finals de l’habitatge.
Redactar la documentació de final d’obra, que fa referència a la documentació gràfica i escrita del
projecte executat, incorporant les modificacions efectuades. Per a això, els tècnics redactors de
projectes i/o estudis complementaris li hauran de lliurar, obligatòriament, la documentació final en la
que es faci constar l’estat final de les obres i/o instal·lacions per ells redactades, supervisades i
realment executades. És responsabilitat dels signants la veracitat i exactitud dels documents
presentats.
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Al Projecte Final d’Obra s’annexarà l’Acta de Recepció Final; la relació identificativa dels agents que
han intervingut en el procés d’edificació, inclosos tots els subcontractistes i oficis entrevinents; les
instruccions d’Ús i Manteniment de l’Edifici i de les seves instal·lacions, de conformitat amb la
normativa que li sigui d’aplicació.
La documentació a la qual es fa referència als apartats anteriors és part constituent del Llibre de
l’Edifici. El Promotor haurà de lliurar una còpia completa als usuaris finals del mateix que, seran els
responsables de fer complir els requisits de manteniment que consten en la citada documentació. A
més de totes les facultats que corresponen a l’Arquitecte Director d’Obra, expressades en els articles
precedents, és missió específica del Director d’Obra, denominada alta direcció, fer complir les directrius
generals del Projecte, i l’adequació del construït a aquest.
S’ha d’assenyalar, expressament, que la resistència al compliment de les ordres dels Arquitectes
Directors d’Obra en la seva tasca d’alta direcció es considerarà com falta greu. En cas que, al seu
parer, el fet de no complir amb les ordres posés en perill l’obra o les persones que en ella treballen,
podrà recusar al Contractista i/o acudir a les autoritats judicials, sent responsable el Contractista de les
conseqüències legals i econòmiques.
2.4.5. El Director de l’Execució de l’Obra
Les atribucions competencials i obligacions que s’assenyalen a continuació corresponen a l’Arquitecte
Tècnic o Aparellador, segons s’estableix en l’Article 13 de la LOE i altra legislació vigent que sigui
d’aplicació.
La direcció immediata de l'Obra
Verificar, personalment, la recepció a peu d'obra, abans del seu aplec o col·locació definitiva, de tots els
productes i materials subministrats necessaris per a l’execució de l’obra, comprovant que s’ajusten amb
precisió a les determinacions del Projecte i a les normes exigibles de qualitat, amb la plena potestat
d’acceptació o rebuig dels mateixos, en cas que ho considerés oportú i per causa justificada, ordenant
la realització de les proves i els assajos que fossin necessaris.
Dirigir l’execució material de l’obra d’acord amb les especificacions de la memòria i dels plànols del
Projecte, així com, si escau, amb les instruccions complementàries necessàries que recaptés del
Director d’Obra.
Anticipar‐se amb l’antelació suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerir els aclariments
que fossin necessàries a l’Arquitecte o Arquitectes Directors d’Obra, i planificar de manera anticipada i
continuada amb el Contractista principal i els subcontractistes, els treballs a efectuar.
Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, exigint la
presentació dels corresponents certificats d’idoneïtat.
Verificar la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions aquesta feina
s’estén a tots els elements de fonamentació i estructura horitzontal i vertical, amb la comprovació de les
especificacions concretes de dimensionament d’elements, tipus de biguetes i l’adequació a la fitxa
tècnica homologada, diàmetres nominals, longituds d’ancoratge, i doblegat de barres..
Comprovar el correcte dimensionament de rampes i escales, així com el seu traçat adequat; replanteig
d’acord als pendents, desnivells projectats i comprovar el compliment de totes les normatives que són
d’aplicació. També ha de comprovar les a dimensions parcials i totals d’elements, i que aquestes es
corresponen a la forma i geometria especificades, així com a les distàncies que han de guardar‐se
entre ells, tant en horitzontal com en vertical.
Verificació de la adequada posada en obra de tancaments, al seu correcte i complet entrellaçat i, en
general, al que pertoca a l’execució material de la totalitat de l’obra i sense excepció, d’acord als criteris
i lleis dels materials i de la correcta construcció, i a les normatives d’aplicació.
Assistir a l’obra amb la freqüència, dedicació i diligència necessàries per a complir eficaçment la
deguda supervisió de la seva execució en totes les seves fases, des del replanteig inicial fins a la total
finalització de l’edifici, donant les ordres precises d’execució al Contractista i, si escau, als
subcontractistes.
Consignar en el Llibre d’Ordres i Assistències les instruccions precises que considerés oportú indicar
per a la correcta execució material de les obres.

11

Annex 10.7: Projecte de rehabilitació i reforma d’una vivenda unifamiliar entre mitgeres a la vila de Sallent

Supervisar, posteriorment, el correcte compliment de les ordres prèviament efectuades i comprovar
l’adequació amb el que realment s’ha executat.
Verificar l'adequat traçat d’instal·lacions, conductes, escomeses, xarxes d’evacuació i el seu
dimensionament, comprovant la seva idoneïtat i ajustament tant a les especificacions del Projecte com
dels projectes parcials, coordinant aquestes actuacions amb els tècnics redactors corresponents.
Detenir l’Obra si, al seu judici, existís causa greu i justificada, que s’haurà de fer constar
necessàriament en el Llibre d’Ordres i Assistències, donant compte immediata als Arquitectes Directors
d’Obra i al Promotor, que, necessàriament, haurien de corroborar‐la.
Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte al que s’hagi especificat en la
normativa vigent, operacions per les quals té legalment competència exclusiva. De manera que
programarà, sota la seva responsabilitat i degudament coordinat i auxiliat pel contractista, les preses de
mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessàries d’elements estructurals, així com les proves
d’estanqueïtat de façanes i dels seus elements, de cobertes i les seves impermeabilitzacions,
comprovant l’eficàcia de les solucions.
Informar ràpidament dels resultats dels Assajos de Control als Arquitectes Directors d’Obra, conforme
es vagi tenint coneixement dels mateixos, proposant la realització de proves complementàries en cas
de resultats adversos.
Després de l’oportuna comprovació, emetre les certificacions parcials o totals relatives a les unitats
d’obra realment executades, amb els visats que, si escau, fossin preceptius.
Col·laborar activa i positivament amb els restants agents que intervenen a l’obra, servint de nexe d’unió
entre aquests, el Contractista, els Subcontractistes i el personal de l’obra.
Elaborar i subscriure la documentació final d’obra relativa als resultats del Control de Qualitat i, en
concret, a aquells assajos i verificacions d’execució d’obra realitzats sota la seva supervisió, relatius als
elements de la fonamentació, murs i estructura, a les proves d’estanqueïtat i vessament de cobertes i
de façanes, a les verificacions del funcionament de les instal·lacions de sanejament i desguassos de
pluvials i altres aspectes assenyalats en la normativa de Control de Qualitat.
Subscriure conjuntament el Certificat Final d’Obra, acreditant així la seva conformitat a la correcta
execució de les obres i a la comprovació i verificació positiva dels assajos i proves realitzades.
Si es fes cas omís de les ordres efectuades per l’Arquitecte Tècnic, Director de l’Execució de les Obres,
es considerarà com falta greu i, en cas que, al seu judici, el fet de no complir aquestes ordres posés en
perill l’obra o les persones que en ella treballen, podrà acudir a les autoritats judicials, sent responsable
de les conseqüències legals i econòmiques el Contractista.
2.4.6. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l’edificació
Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l’agent autor de l’encàrrec i, en tot
cas, al director de l’execució de les obres.
Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar adequadament
els treballs contractats, si escau, a través de la corresponent acreditació oficial atorgada per les
Comunitats Autònomes amb competència en la matèria.
2.4.7. Els subministradors de productes
Realitzar els lliuraments dels productes d’acord amb les especificacions de la comanda, responent del
seu origen, identitat i qualitat, així com del compliment de les exigències que, si escau, estableixi la
normativa tècnica aplicable.
Facilitar, quan sigui necessari, les instruccions d’ús i manteniment dels productes subministrats, així
com les garanties de qualitat corresponents, per a la seva inclusió en la documentació de l’obra
executada.
2.4.8. Els propietaris i els usuaris
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l’edificació mitjançant un adequat ús i
manteniment, així com rebre, conservar i transmetre la documentació de l’obra executada i les
assegurances i garanties amb que aquesta compti.

Són obligacions dels usuaris, siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels
mateixos, conforme a les instruccions d’ús i manteniment incloses a la documentació de l’obra
executada.
2.5. Documentació final d’obra: Llibre de l’Edifici
D’acord amb l’Article 7 de la Llei d’Ordenació de l’Edificació, una vegada finalitzada l’obra, el Director
d’Obra facilitarà el Projecte amb la incorporació, si escau, de les modificacions degudament aprovades,
al Promotor, per tal de formalitzar els corresponents tràmits administratius.
A aquesta documentació s’adjuntarà, almenys, l’acta de recepció, la relació identificativa dels agents
que han intervingut durant el procés d’edificació, així com la documentació relativa a les instruccions
d’ús i manteniment de les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d’aplicació.
Tota la documentació a la que es fan referència en els apartats anteriors, que constituirà el Llibre de
l’Edifici, serà lliurada als usuaris finals de l’edifici.
2.5.1. Els propietaris i els usuaris
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat les instal·lacions mitjançant un adequat ús i
manteniment, així com rebre, conservar i transmetre la documentació de l’obra executada i les
assegurances i garanties amb que aquesta compti.
Són obligacions dels usuaris, siguin o no propietaris, l’adequada utilització dels edificis o de part dels
mateixos, d’acord amb les instruccions d’ús i manteniment contingudes en la documentació de l’obra
executada.
3.DISPOSICIONS ECONÒMIQUES
3.1. Definició
Les condicions econòmiques fixen el marc de relacions econòmiques per a l’abonament i recepció de
l’obra. Tenen un caràcter subsidiari respecte al contracte d’obra establert entre les parts que
intervenen, Promotor i Contractista, que és, en definitiva, el que té validesa.
3.2. Contracte d’obra
S’aconsella que abans d’iniciar les obres, el Promotor i el Contractista signin el contracte d’obra,
evitant, sempre que sigui possible, la realització de l’obra per administració. Es facilitarà una còpia del
contracte d’obra a la Direcció facultativa (Director d’Obra i Director d’Execució de l’Obra) per poder
certificar els termes pactats.
Només s’aconsella contractar per administració aquelles partides d’obra irrellevants i de difícil
quantificació, o quan es desitgi un acabat molt acurat.
El contracte d’obra haurà de preveure les possibles interpretacions i discrepàncies que poguessin
sorgir entre les parts, així com garantir que la Direcció facultativa pugui coordinar, dirigir i controlar
l’obra, de manera que és convenient que s’especifiquin i determinin amb claredat, com a mínim, els
següents punts:
• Documents a aportar pel contractista.
• Condicions d'ocupació de l’edifici i inici de les obres.
• Determinació de les despeses d'agafades i consums.
• Responsabilitats i obligacions del Contractista: Legislació laboral.
• Responsabilitats i obligacions del Promotor.
• Pressupost del Contractista.
• Revisió de preus (en cas que sigui necessari).
• Forma de pagament: Certificacions.
• Retencions en concepte de garantia (mai menys del 5%).
• Terminis d'execució: Planning.
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• Retard de l'obra: Penalitzacions.
• Recepció de l'obra: Provisional i definitiva.
• Litigi entre les parts.
Atès que aquest Plec de Condicions Econòmiques és complement del contracte d’obra, en cas que no
existeixi cap contracte d’obra entre les parts, aquest fet es comunicarà a la Direcció facultativa, que
posarà a la disposició de les parts el present Plec de Condicions Econòmiques, que podrà ser usat com
a base per a la redacció del corresponent contracte d’obra.
3.3. Criteri General
Tots els agents que intervenen en el procés de la construcció, definits en la Llei 38/1999 d’Ordenació
de l’Edificació (LOE), tenen dret a percebre puntualment les quantitats reportades per la seva correcta
actuació, en conformitat amb a les condicions contractualment establertes, podent erigir‐se
recíprocament les garanties suficients per al compliment diligent de les seves obligacions de pagament.
3.4. Fiances
El Contractista presentarà una fiança conforme al procediment que s’estipuli en el contracte d’obra.
3.4.1. Execució de treballs a càrrec de la fiança
Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l’obra en les
condicions contractades, el Director d’Obra, en nom i representació del Promotor, ordenarà la seva
execució a un tercer, o bé les podrà realitzar directament per administració, abonant el seu import amb
la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a que tingui dret el Promotor en el cas que la
quantitat de la fiança no fos suficient per a cobrir el cost de les despeses efectuades en aquestes
unitats d’obra.
3.4.2. Devolució de les fiances
La fiança rebuda serà retornada al Contractista en un termini establert en el contracte d’obra, una
vegada signada l’Acta de Recepció Definitiva de l’obra.
El Promotor podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i quitança dels seus deutes causats
per l’execució de l’obra, tals com salaris, subministraments i subcontractes.
3.4.3. Devolució de la fiança en el cas de recepcions parcials
Si el Promotor, amb la conformitat del Director d’Obra, accedís a fer recepcions parcials, el Contractista
tindrà dret a que se li retorni la part proporcional de la fiança.
3.5. Els preus
L’objectiu principal de l’elaboració del pressupost és anticipar el cost del procés de construir l’obra.
Els pressupost es descomponen en unitats d’obra, component menor que es contracta i certifica per
separat. En base a aquests preus, es calcula el pressupost.
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• Mitjans auxiliars: Costos directes complementaris, calculats en forma percentual, com a percentatge
d’altres components, degut al fet que representen els costos directes que intervenen en l’execució de la
unitat d’obra i que són de difícil quantificació. Són diferents per a cada unitat d’obra.
• Costos indirectes: aplicats com un percentatge de la suma dels costos directes i mitjans auxiliars,
igual per a cada unitat d’obra, degut al fet que representen els costos dels factors necessaris per a
l’execució de l’obra que no es corresponen a cap unitat d’obra en concret.
En relació a la composició dels preus, el vigent Reglament general de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques (Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre) estableix que la composició i el
càlcul dels preus de les diferents unitats d’obra, es basi en la determinació dels costos directes i
indirectes precisos per a la seva execució, sense incorporar, en cap cas, el cost de l'Impost sobre el
Valor Afegit que pugui gravar els lliuraments de béns o prestacions de serveis realitzats.
Si en la descripció del procés d’execució de la unitat d’obra no figurés cap operació necessària per a la
seva correcta execució, s’entén que està inclosa en el preu de la unitat d’obra, motiu pel qual no
suposarà càrrec addicional o augment de preu de la unitat d’obra contractada. Per a major aclariment,
a continuació s’exposen algunes operacions o treballs que s’entén que sempre formen part del procés
d’execució de les unitats d’obra (treballs que es consideraran sempre inclosos i per a no ser reiteratius
no s’especifiquen en cadascuna de les unitats d’obra):
• el transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, fins i tot càrrega i descàrrega dels
camions;
• eliminació de restes, neteja final i retirada de residus a abocador d’obra;
• transport d’enderrocs sobrants a l’abocador autoritzat;
• muntatge, comprovació i posada a punt;
• les corresponents legalitzacions i permisos de les instal·lacions; i
• la maquinària, bastides i mitjans auxiliars necessaris.
Costos directes
Es consideren costos directes:
• la mà d’obra que intervé directament en l’execució de la unitat d’obra;
• els materials, els preus resultants a peu d'obra, que queden integrats en la unitat que es tracti o que
siguin necessaris per a la seva execució;
• les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tinguin lloc per l'accionament o
funcionament de la maquinària i instal·lacions utilitzades en l'execució de la unitat d'obra; i
• les despeses d'amortització i conservació de la maquinària i instal·lacions anteriorment citades.
Costos indirectes
Es consideren costos indirectes:
• les despeses d’instal·lació d’oficines a peu d’obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers,
pavellons temporals per a obrers, laboratori, etc.;
• les despeses del personal tècnic i administratiu adscrit exclusivament a l’obra i els imprevistos;
Totes aquestes despeses, excepte les que es reflecteixin en el pressupost i estiguin valorades en
unitats d’obra o en partides alçades, es xifraran en un percentatge dels costos directes, igual per a
totes les unitats d’obra, que adoptarà, en cada cas, l’autor del Projecte a la vista de la naturalesa de
l’obra projectada, de la importància del seu pressupost i del seu previsible termini d’execució.

3.5.1. Preu bàsic
És el preu per unitat (ud, m, kg, etc.) d’un material a peu d’obra, (inclòs el seu transport a obra,
descàrrega en obra, embalatges, etc.) o el preu per hora de la maquinària i/o de la mà d’obra.

3.5.3. Pressupost d’Execució Material (PEM)
És el resultat de la suma dels preus unitaris de les diferents unitats d’obra que la componen.
Es denomina Pressupost d’Execució Material al resultat obtingut de la suma dels productes de la
quantitat de cada unitat d’obra pel seu preu unitari i de les partides alçades. És a dir, el cost de l’obra
sense incloure les despeses generals, el benefici industrial i l'impost sobre el valor afegit.

3.5.2. Preu unitari
És el preu d’una unitat d’obra que s’obté com suma dels següents costos:
• Costos directes: calculats com suma dels productes "preu bàsic x quantitat" de la mà d’obra,
maquinària i materials que intervenen en l’execució de la unitat d’obra.

3.5.4. Preus contradictoris
Només es produiran preus contradictoris quan el Promotor, per mitjà del Director d’Obra, decideixi
introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan sigui necessari afrontar alguna
circumstància imprevista.
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Per manca d’acord, el preu contradictori es resoldrà entre el Director d’Obra i el Contractista, abans de
començar l’execució dels treballs i en el termini que determini el contracte d’obra o, en el seu defecte,
abans de quinze dies hàbils des que se li comuniqui per escrit i signat al Director d’obra.
Si subsisteix la diferència, s’acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg dintre del quadre de preus
del Projecte i, en segon lloc, al banc de preus d’ús més freqüent en la localitat.
Els pres contradictoris existents es referiran sempre als preus unitaris en la data del contracte d’obra.
Mai es prendrà per a la valoració dels corresponents preus contradictoris la data de l’execució de la
unitat d’obra en qüestió.
3.5.5. Reclamació d’augment de preus
Si el Contractista, abans de la signatura del contracte d’obra, no hagués fet la reclamació o observació
oportuna, sota cap pretext d’error o omissió, no podrà reclamar l’augment dels preus fixats en el quadre
corresponent del pressupost que serveixi de base per a l’execució de les obres.
3.5.6. Formes de mesurar o aplicar els preus
El Contractista, en cap cas, podrà al·legar el s usos i costums tradicionals pel que fa a l’aplicació dels
preus o la forma de mesurar les unitats d’obra executades. S’atendrà al previst en el Pressupost i al
criteri de mesurament en obra recollit en el Plec.
3.5.7. Revisió dels preus contractats
El pressupost presentat pel Contractista s’entén que és tancat, motiu pel qual no s’aplicarà la revisió de
preus.
Només es procedirà a efectuar revisió de preus quan així quedi explícitament determinat en el
contracte d’obra entre el Promotor i el Contractista.
3.5.8. Apilament de materials
El Contractista està obligat a executar els apilaments de materials o aparells d’obra que el Promotor
ordeni per escrit.
Els materials apilats, una vegada abonats pel Propietari, són de l’exclusiva propietat d’aquest, sent el
Contractista responsable de guardar‐los i conservar‐los.

3.6. Obres per administració
Es denominen obres per administració aquelles obres en les quals les gestions que es precisen per a la
seva realització les realitza directament el Promotor, ja sigui per si mateix, per un representant en nom
seu, o mitjançant un Contractista.
Les obres per administració es classifiquen en dues modalitats:
• Obres per administració directa.
• Obres per administració delegada o indirecta.
Segons la modalitat de contractació, al contracte d'obra es regularà:
• La seva liquidació.
• L'abonament dels comptes d'administració delegada al Contractista.
• Les normes per a l'adquisició dels materials i aparells.
• Responsabilitats del Contractista en la contractació per administració en general i, en particular, la
responsabilitat derivada del baix rendiment dels obrers.

3.7. Valoració i abonament dels treballs
3.7.1. Forma i terminis d'abonament de les obres
L’abonament de les obres es realitzarà per certificacions d’obra, en el contracte d’obra establert entre
les parts que intervenen (Promotor i Contractista) es recolliran les condicions per fer aquest abonament
ja que, en definitiva, és el que té validesa legal.
La Propietat efectuarà els pagaments en els terminis prèviament establerts en el contracte d’obra, i el
seu import correspondrà, precisament, al de les certificacions de l’obra conformades pel Director
d’Execució de l’Obra, en virtut de les quals es verifiquen aquests.
El Director d’Execució de l’Obra realitzarà l’amidament de les unitats d’obra executades durant el
període de temps anterior, segons la forma i les condicions que estableixi el criteri d’amidament en obra
incorporat en les Prescripcions pel que fa a l’Execució per unitat d’obra. El Contractista pot presenciar
la realització d’aquests amidaments.
Per a les obres o parts d’obra que, per les seves dimensions i característiques, hagin de quedar
posterior i definitivament ocultes, el contractista està obligat a avisar al Director d’Execució de l’Obra
amb la suficient antelació, per tal que aquest pugui realitzar els corresponents amidaments i presa de
dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat dels quals subscriurà el Contractista.
En cas de manca d’avís anticipat, l’existència del qual correspon provar al Contractista, aquest queda
obligat a acceptar les decisions del Promotor sobre el particular.
3.7.2. Relacions valorades i certificacions
En els terminis fixats en el contracte d’obra entre el Promotor i el Contractista, aquest últim formularà
una relació valorada de les obres executades durant les dates previstes, segons l’amidament practicat
pel director d’Execució de l’Obra.
Les certificacions d’obra seran el resultat d’aplicar els preus contractats de les unitats d’obra a la
quantitat d’obra realment executada. No obstant això , els excessos d’obra realitzats, tals com
excavacions i formigons, que siguin imputables al Contractista, no seran objecte de cap certificació.
Els pagaments s’efectuaran pel Promotor en els terminis prèviament establerts, i el seu import
correspondrà al de les certificacions d’obra conformades per la Direcció facultativa. Tindran el caràcter
de document i lliuraments a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es derivin de la
Liquidació Final, aquestes certificacions parcials no suposen l’acceptació, l’aprovació, ni la recepció de
les obres que comprenen.
Les relacions valorades contindran, únicament, l’obra executada en el termini que la valoració indiqui.
Si la Direcció facultativa ho exigís, les certificacions s’estendran a origen.
3.7.3. Millora d’obres lliurement executades
Quan el Contractista, fins i tot amb l’autorització del Director d’Obra, utilitzés materials de preparació
més acurada, o de major grandària que els assenyalats al Projecte, o bé substituís una classe de
material per un altre que tingués assignat major preu, o executés qualsevol part de l’obra amb majors
dimensions o, en general, introduís en aquesta qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa,
segons el parer de la Direcció facultativa, i sense sol·licitar‐ho, només tindrà dret a l’abonament del que
li pogués correspondre en el cas que hagués construït l’obra amb estricta subjecció a la projectada i
contractada o adjudicada.
3.7.4. Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada
L’abonament dels treballs pressupostats en partida alçada s’efectuarà prèvia justificació per part del
Contractista. Per aquest motiu, el Director d’Obra indicarà al Contractista, abans de la seva execució, el
procediment que s’ha de seguir per realitzar aquest compte.
3.7.5. Abonament de treballs especials no contractats
Quan calgués efectuar qualsevol tipus de treball de caràcter especial o ordinari que, per no estar
contractat, no sigui de compte del Contractista, i en el cas que no es contractessin a tercera persona, el
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Contractista tindrà l’obligació de realitzar‐los i de satisfer les despeses de tota classe que això ocasioni,
els quals li seran abonats per la Propietat per separat i en les condicions que s’estipulin en el contracte
d’obra.
3.7.6. Abonament de treballs executats durant el termini de garantia
Si durant el termini de garantia s’haguessin executat qualsevol treball, una vegada efectuada la
recepció provisional, per realitzar el seu abonament es procedirà així:
• Si els treballs que es realitzin estiguessin especificats en el Projecte, que sense causa justificada no
s’haguessin realitzat pel contractista al seu degut temps, i el Director d’obra exigís la seva realització
durant el termini de garantia, seran valorats els preus que figurin en el Pressupost i abonats d’acord
amb el que s'estableix al present Plec de Condicions, sense estar subjectes a revisió de preus.
• Si s’han executat treballs precisos per a la reparació de desperfectes ocasionats per l’ús de l’edifici,
perquè el Promotor l’ha utilitzat durant aquest termini, es valoraran i abonaran als preus del dia,
prèviament acordats.
• Si s’han executat treballs per reparar desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la
qualitat dels materials, no s’abonarà res per ells al Contractista.
3.8. Indemnitzacions Mútues
3.8.1. Indemnització per retard del termini de finalització de les obres
Si, per causes imputables al Contractista, les obres sofrissin un retard en la seva finalització en relació
amb termini d’execució previst, el Promotor podrà imposar al Contractista, a càrrec de l’última
certificació, les penalitzacions establertes en el contracte, que mai seran inferiors al perjudici que
pogués causar el retard de l’obra.
3.8.2. Retard dels pagaments per part del Promotor
Les condicions a complir per part d’ambdós es regularà en el contracte d’obra.
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3.9.5. Pagament d’arbitris
El pagament d’impostos i arbitris en general, municipals o d’altre origen, sobre tanques, enllumenat,
etc., i per conceptes inherents als propis treballs que es realitzen, l’abonament del qual s’ha de fer
durant el temps d’execució de les obres, correran a càrrec del Contractista, sempre que en el contracte
d’obra no s’indiqui el contrari.
3.10. Retencions en concepte de garantia
Es descomptarà un percentatge del cost total de les certificacions, que es retindrà en concepte de
garantia. Aquest valor no haurà de ser mai menor del cinc per cent (5%) i respondrà dels treballs mal
executats i dels perjudicis que puguin ocasionar al Promotor.
Aquesta retenció en concepte de garantia quedarà en poder del Promotor durant el temps designat
com període de garantia. Aquesta retenció pot ser en metàl·lic, o mitjançant un aval bancari que
garanteixi la quantitat total de la retenció.
Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs precisos per a ultimar l’obra en les
condicions contractades, el Director d’Obra, en representació del Promotor, els ordenarà executar a un
tercer, o podrà realitzar‐los directament per administració, abonant el seu import amb la fiança
dipositada, sense perjudici de les accions a que tingui dret el Promotor, en el cas que la quantitat de
la fiança no bastés per a cobrir el cost de les despeses efectuades en les unitats d’obra.
La fiança retinguda en concepte de garantia serà retornada al Contractista en el termini estipulat en el
contracte, una vegada signada l’Acta de Recepció Definitiva de l’obra. El promotor podrà exigir que el
Contractista li acrediti la liquidació dels seus deutes atribuïbles a l’execució de l’obra, tals com salaris,
subministraments o subcontractes.
3.11. Terminis d’execució: Pla d’obra
En el contracte d’obra haurien de figurar els terminis d’execució i lliuraments, tant totals com parcials. A
més, serà convenient adjuntar al respectiu contracte un Pla de l’execució de l’obra on figurin de forma
gràfica i detallada la durada de les diferents partides d’obra que haurien de conformar les parts
contractants.

3.9. Varis
3.9.1. Unitats d’obra defectuoses
Les obres defectuoses no es valoraran.
3.9.2. Assegurança de les obres
El Contractista està obligat a assegurar l’obra contractada durant tot el temps que duri la seva
execució, fins a la recepció definitiva.
3.9.3. Conservació de l’obra
El Contractista està obligat a conservar l’obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució,
fins a la recepció definitiva.
3.9.4. Ús de l’edifici o béns del Promotor per part del Contractista
El Contractista no podrà fer ús de l’edifici o béns del Promotor durant l’execució de les obres sense el
consentiment del mateix.
En el moment que el Contractista abandoni l’edifici, tant per bon acabament de les obres, com per
resolució del contracte, aquest està obligat a deixar‐lo desocupat i net en el termini que s’estipuli en el
contracte d’obra.

3.12. Liquidació econòmica de les obres
Simultàniament al lliurament de l’última certificació, es procedirà a l’atorgament de l’Acta de Liquidació
Econòmica de les obres, que haurien de signar el Promotor i el Contractista.
En aquest acte es donarà per acabada l’obra i es lliuraran, si escau, les claus, els corresponents
butlletins degudament emplenats d’acord a la Normativa Vigent, així com els Projectes Tècnics i
permisos de les instal·lacions contractades.
Aquesta Acta de Liquidació Econòmica servirà d’Acta de Recepció Provisional de les obres, per a això
serà conformada pel Promotor, el Contractista, el Director d’Obra i el Director d’Execució de l’Obra, des
d’aquest moment, la conservació i custòdia de les mateixes quedarà a càrrec del Promotor. La citada
recepció de les obres, provisional i definitiva, queda regulada segons es descriu en les Disposicions
Generals del present Plec.
3.13. Liquidació final de l’obra
Entre el Promotor i Contractista, la liquidació de l’obra haurà de fer‐se d’acord amb les certificacions
conformades per la Direcció d’Obra. Si la liquidació es realitzés sense el vistiplau de la Direcció d’Obra,
aquesta només intervindrà, en cas de desavinença o desacord, en el recurs davant del Tribunals.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
1. PRESCRIPCIONS SOBRE ELS MATERIALS
1.1. Disposicions generals
Per a facilitar la feina a realitzar per part del Director de l’Execució de l’Obra, per al control de recepció
en obra dels productes, equips i sistemes que se subministrin a l’obra, d’acord amb l’especificat en
l’article 7.2. del CTE, en el present Plec s’especifiquen les característiques tècniques que haurien de
complir els productes, equips i sistemes subministrats.
Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells
s’especifiquen en els diferents documents que componen el Projecte. Així mateix, les seves qualitats
seran acords amb les diferents normes que sobre ells estiguin publicades i que tindran un caràcter de
complementarietat a aquest apartat del Plec. Tindran preferència, pel que fa a la seva acceptabilitat,
aquells materials que estiguin en possessió de Document d’Idoneïtat Tècnica que avali les seves
qualitats, emès per Organismes Tècnics reconeguts.
Aquest control de recepció en obra de productes, equips i sistemes comprendrà segons l’article 7.2. del
CTE:
• El control de la documentació dels subministraments, realitzat d’acord amb l’article 7.2.1.
• El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat, segons l’article 7.2.2.
• El control mitjançant assajos, conforme a l’article 7.2.3.
Per part del Constructor o Contractista ha d’existir obligació de comunicar als subministradors de
productes les qualitats que s’exigeixen per als diferents materials, aconsellant que, prèviament a
l’ocupació dels mateixos, es sol·liciti l’aprovació del Director d’Execució de l’Obra i de les entitats i
laboratoris encarregats del control de qualitat de l’obra.
El Contractista serà responsable de que els materials utilitzats compleixin amb les condicions exigides,
independentment del nivell de control de qualitat que s’estableixi per a l’acceptació dels mateixos.
El Contractista notificarà al Director d’Execució de l’Obra, amb suficient antelació, la procedència dels
materials que es proposi utilitzar, aportant, quan així ho sol·liciti el Director d’Execució de l’Obra, les
mostres i dades necessàries per a decidir sobre la seva acceptació.
Aquests materials seran reconeguts pel director d’Execució de l’Obra abans de la seva ocupació en
obra, sense l’aprovació de la qual no podran ser apilats en obra ni es podrà procedir a la seva
col·locació. Així mateix, després de ser col·locats en obra, aquells materials que presentin defectes no
percebuts en el primer reconeixement, sempre que vagi en perjudici del bon acabat de l’obra, seran
retirats de l’obra. Tots les despeses que això ocasionés seran a càrrec del Contractista.
El fet que el Contractista subcontracti qualsevol partida d’obra no li eximeix de la seva responsabilitat.
La simple inspecció o examen per part dels Tècnics no suposa la recepció absoluta dels mateixos, els
oportuns assajos seran els que determinin la seva idoneïtat, no extingint‐se la responsabilitat
contractual del Contractista a aquests efectes fins a la recepció definitiva de l’obra.

1.2. Garanties de qualitat (Marcatge CE)
El terme producte de construcció queda definit com qualsevol producte fabricat per a la seva
incorporació, amb caràcter permanent, a les obres d’edificació i enginyeria civil que tinguin incidència
sobre els següents requisits essencials:
• Resistència mecànica i estabilitat.
• Seguretat en cas d’incendi.
• Higiene, salut i medi ambient.
• Seguretat d’utilització.
• Protecció contra el soroll.
• Estalvi d’energia i aïllament tèrmic.
El marcatge CE d’un producte de construcció indica:

• Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb els
requisits essencials continguts a les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guies DITE (Guies pel
Document d’Idoneïtat Tècnica Europeu).
• Que s’ha complert el sistema d’avaluació de la conformitat establerta per la corresponent Decisió de la
Comissió Europea.
El fabricant serà el responsable de la seva fixació i l’Administració competent en matèria d’indústria
serà la que s’asseguri de la correcta utilització del marcat CE.
És obligació del Director de l’Execució de l’Obra verificar si els productes que entren a l’obra estan
afectats pel compliment del sistema del marcat CE i, en cas que així sigui, verificar que es compleixen
les condicions establertes en el Real Decret 1630/1992 pel qual es transposa al nostre ordenament
legal la Directiva de Productes de Construcció 89/106/CEE.
El marcatge CE es materialitza mitjançant el símbol “CE” acompanyat d’una informació
complementària.
El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferència:
• En el producte pròpiament dit.
• En una etiqueta adherida al mateix.
• En el seu envàs o embalatge.
• En la documentació comercial que l’acompanya.
Les lletres del símbol CE han de tenir una dimensió vertical no inferior a 5 mm.
A part del símbol CE, també cal que hi hagi una sèrie d’inscripcions complementàries, que estaran
situades en una de les quatre possibles localitzacions, el contingut específic de les quals es determina
a les Normes Harmonitzades i Guies DITE per a cada família de productes, entre les que s’inclouen:
• El número d’identificació de l’organisme notificat (quan procedeixi).
• El nom comercial o la marca distintiva del fabricant.
• La direcció del fabricant.
• El nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica.
• Les dues últimes xifres de l’any en el qual s’ha estampat el marcatge en el producte.
• El número del certificat CE de conformitat (quan procedeixi),
• El número de la Norma Harmonitzada i, en cas de veure’s afectada per diverses normes, els números
de totes elles.
• La designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada.
• Informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent les seves
especificacions tècniques.
Les inscripcions complementàries del marcatge CE no tenen perquè tenir un format, tipus de lletra,
color o composició especial, havent de complir únicament les característiques remarcades anteriorment
pel símbol.
Dins les característiques del producte es pot donar el cas que alguna d’elles presenti les lletres NPD
(No Perfomance Determined) que signifiquen prestació sense definir o ús final no definit. L’opció NPD
és una indicació que es pot considerar com que almenys un estat membre, no té requisits legals per
una determinada característica, o que el fabricant no desitja facilitar el valor d’aquella característica.
1.3. Tubs de formigó per a sanejament
1.3.1. Condicions de subministrament
Els tubs han de ser transportats de manera que es garanteixi la immobilitat transversal i longitudinal de
la càrrega, així com l'adequada subjecció dels tubs apilats. Quan s'utilitzin cables o bragues d'acer,
haurien d'estar convenientment protegits per a evitar qualsevol dany en la superfície del tub que pugui
afectar negativament a la seva durabilitat i funcionament.
1.3.2. Recepció i control
Inspeccions
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Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits
essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat:
• Per a tubs de dimensions nominals DN >= 300 mm, cada element ha d'estar marcat de forma durable
i clara, de manera que no sigui possible cap dubte o, quan això no sigui possible, es marcarà cada
unitat d'empaquetat.
• Per a tubs de dimensions DN < 300 mm aquest marcat s'haurà de fer almenys en un 5% dels tubs.
Assajos
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
normativa vigent.
1.3.3. Conservació, emmagatzematge i manipulació
La manipulació i apilament dels tubs s'ha d'efectuar de manera que les tensions produïdes en aquestes
operacions no superin el 35% de la resistència característica del formigó en aquest moment, ni el 50%
de la tensió màxima que correspongui a la càrrega de trencament.
Els tubs han de romandre degudament humitejats i es protegiran del sol i, especialment, del vent.
Els tubs s'han de col·locar prop del lloc on s'hagin d'instal·lar. S'ha d'evitar que el tub quedi donat suport
sobre punts aïllats.
Quan els tubs se situïn al llarg de la traça, s'han de col·locar en el costat oposat al de l'apilament de
material de l'excavació de la rasa.
L'apilament dels tubs en obra s'ha de fer en posició horitzontal, degudament subjectes, tret que es
disposi d'alguna solera rígida que garanteixi l'apilament vertical en les degudes condicions de
seguretat.
1.3.4. Recomanacions per a el seu ús en obra
Aquest material és adequat per a una utilització en entorns humits o en entorns químics lleugerament
agressius (sent les condicions normals en el cas d'aigües residuals d'origen domèstic o d'efluents
industrials tractats i per a la gran majoria de sòls i aigües subterrànies). S'ha de posar especial atenció
si estan previstes unes condicions més severes, principalment en el ciment i en tota addició putzolànica
o hidràulica en el formigó.
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Els caràcters de marcat han d'estar etiquetats, impresos o gravats directament sobre l'element de
manera que siguin llegibles després del seu emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i
posada en obra.
El marcat no ha de produir fissures o altre tipus de defecte que influeixi desfavorablement sobre
l'aptitud a l'ús de l'element.
Es considerarà acceptable un marcat per gravat que redueixi el gruix de la paret menys de 0,25 mm,
sempre que no s'infringeixin les limitacions de toleràncies en gruix.
Si s'utilitza el sistema d'impressió, el color de la informació ha de ser diferent al color base de l'element.
La grandària del marcat ha de ser fàcilment llegible sense augment.
Els elements certificats per una tercera part poden estar marcats en conseqüència.
Assajos
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
normativa vigent.
1.4.3. Conservació, emmagatzematge i manipulació
Els tubs i accessoris han de descarregar‐se curosament.
S'ha d'evitar el dany en les superfícies i en els extrems dels tubs i accessoris.
S'ha d'evitar l'emmagatzematge a la llum directa del sol durant llargs períodes de temps.
S'ha de disposar d'una zona d'emmagatzematge que tingui el sòl llis i anivellat o un jaç pla d'estructura
de fusta, amb la finalitat d'evitar qualsevol curvatura o deterioració dels tubs.
Els tubs amb embocadura i amb accessoris muntats prèviament s'han de disposar de manera que
estiguin protegits contra la deterioració i els extrems quedin lliures de càrregues, per exemple, alternant
els extrems amb embocadura i els extrems sense embocadura o en capes adjacents.
S’ha d'evitar tot risc de deterioració duent els tubs i accessoris sense arrossegar fins al lloc de treball.
S'ha d'evitar qualsevol indici de brutícia en els accessoris i en les boques dels tubs, doncs pot donar
lloc, si no es neteja, a instal·lacions defectuoses. La neteja del tub i dels accessoris s’ha de realitzar
mitjançant líquid netejador i seguint les instruccions del fabricant. El tub s’ha de tallar net de rebaves.
1.5. Canalons i baixants de PVCU

1.4. Tubs de PVCU per a sanejament
1.4.1. Condicions de subministrament
Els tubs s'han de subministrar a peu d'obra en camions, sense palets, i els accessoris en caixes
adequades per a ells.
Els tubs s'han de col·locar sobre els camions de manera que no es produeixin deformacions per
contacte amb arestes vives, cadenes, etc.
Els tubs i accessoris s'han de carregar de manera que no es produeixi cap deterioració durant el
transport. Els tubs s'han d'apilar a una alçada màxima d' 1,5 m.
S'ha d'evitar la col·locació de pes excessiu damunt dels tubs, col·locant les caixes d'accessoris en la
base del camió.
1.4.2. Recepció i control
Inspeccions
Els tubs i accessoris han d'estar marcats a intervals d'1 m per a sistemes d'evacuació i de 2 m per a
sanejament soterrat i almenys una vegada per element amb:
• Els caràcters corresponents a la designació normalitzada.
• La traçabilitat del tub (informació facilitada pel fabricant que indiqui la data de fabricació, en xifres o en
codi, i un nombre o codi indicatiu de la factoria de fabricació en cas d'existir més d'una).

1.5.1. Condicions de subministrament
Els tubs s'han de subministrar a peu d'obra en camions, sense palets, i els accessoris en caixes
adequades per a ells.
Els tubs s'han de col·locar sobre els camions de manera que no es produeixin deformacions per
contacte amb arestes vives, cadenes, etc.
Els tubs i accessoris s'han de carregar de manera que no es produeixi cap deterioració durant el
transport. Els tubs s'han d'apilar a una alçada màxima d' 1,5 m.
S'ha d'evitar la col·locació de pes excessiu damunt dels tubs, col·locant les caixes d'accessoris en la
base del camió.
1.5.2. Recepció i control
Inspeccions
Els canalons, tubs i accessoris han d'estar marcats almenys una vegada per element amb:
Els caràcters corresponents a la designació normalitzada.
La traçabilitat del tub (informació facilitada pel fabricant que indiqui la data de fabricació, en xifres o en
codi, i un nombre o codi indicatiu de la factoria de fabricació en cas d'existir més d'una).
Els caràcters de marcat han d'estar etiquetats, impresos o gravats directament sobre l'element de
manera que siguin llegibles després del seu emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i
posada en obra.
El marcat no ha de produir fissures o altre tipus de defecte que influeixi desfavorablement sobre
l'aptitud a l'ús de l'element.
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Es considerarà acceptable un marcat per gravat que redueixi el gruix de la paret menys de 0,25 mm,
sempre que no s'infringeixin les limitacions de toleràncies en gruix.
Si s'utilitza el sistema d'impressió, el color de la informació ha de ser diferent al color base de l'element.
La grandària del marcat ha de ser fàcilment llegible sense augment.
Els elements certificats per una tercera part poden estar marcats en conseqüència.
Assajos
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
normativa vigent.
1.5.3. Conservació, emmagatzematge i manipulació
Els tubs i accessoris han de descarregar‐se curosament.
S'ha d'evitar el dany en les superfícies i en els extrems dels tubs i accessoris.
S'ha d'evitar l'emmagatzematge a la llum directa del sol durant llargs períodes de temps.
S'ha de disposar d'una zona d'emmagatzematge que tingui el sòl llis i anivellat o un jaç pla d'estructura
de fusta, amb la finalitat d'evitar qualsevol curvatura o deterioració dels tubs.
Els tubs amb embocadura i amb accessoris muntats prèviament s'han de disposar de manera que
estiguin protegits contra la deterioració i els extrems quedin lliures de càrregues, per exemple, alternant
els extrems amb embocadura i els extrems sense embocadura o en capes adjacents.
S’ha d'evitar tot risc de deterioració duent els tubs i accessoris sense arrossegar fins al lloc de treball.
S'ha d'evitar qualsevol indici de brutícia en els accessoris i en les boques dels tubs, doncs pot donar
lloc, si no es neteja, a instal·lacions defectuoses. La neteja del tub i dels accessoris s'ha de realizar
mitjançant líquid netejador i seguint les instruccions del fabricant.
El tub s'ha de tallar net de rebaves.
1.6. Tubs de plàstic per a fontaneria i calefacció
1.6.1. Condicions de subministrament
Els tubs s'han de subministrar a peu d'obra en camions amb sòl pla, sense paletitzar, i els accessoris
en caixes adequades per a ells.
Els tubs s'han de col·locar sobre els camions de forma que no se produeixin deformacions per contacte
amb arestes vives, cadenes, etc., y de forma que no quedin trams sortints innecessaris.
Els tubs i accessoris s'han de carregar de manera que no es produeixi cap deterioració durant el
transport. Els tubs s'han d'apilar a una alçada màxima d' 1,5 m.
S'ha d'evitar la col·locació de pes excessiu damunt dels tubs, col·locant les caixes d'accessoris en la
base del camió.
Quan els tubs se subministrin en rotllos, s'han de col·locar de forma horitzontal en la base del camió, o
damunt dels tubs subministrats en barres si els hagués, cuidant d'evitar que s'aixafin.
Els rotllos de gran diàmetre que, per les seves dimensions, la plataforma del vehicle no admeti en
posició horitzontal, s’han de col·locar verticalment, tenint la precaució que romanguin el menor temps
possible en aquesta posició.
Els tubs i accessoris s'han de carregar i descarregar amb cura.
1.6.2. Recepció i control
Inspeccions
Els tubs han d'estar marcats a intervals màxims d'1 m i almenys una vegada per accessori, amb:
• Els caràcters corresponents a la designació normalitzada.
• La traçabilitat del tub (informació facilitada pel fabricant que indiqui la data de fabricació, en xifres o en
codi, i un nombre o codi indicatiu de la factoria de fabricació en cas d'existir més d'una).
Els caràcters de marcat han d'estar impresos o gravats directament sobre el tub o accessori de manera
que siguin llegibles després del seu emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada
en obra.

El marcat no ha de produir fissures o altre tipus de defecte que influeixi desfavorablement en el
comportament funcional del tub o accessori.
Si s'utilitza el sistema d'impressió, el color de la informació ha de ser diferent al color base del tub o
accessori.
La grandària del marcat ha de ser fàcilment llegible sense augment.
Els tubs i accessoris certificats per una tercera part poden estar marcats en conseqüència.
Assajos
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
normativa vigent.
1.6.3. Conservació, emmagatzematge i manipulació
S'han d'evitar el dany a les superfícies i en els extrems dels tubs i accessoris. S'han d'utilitzar, si fos
possible, els embalatges d'origen.
S'ha d'evitar l'emmagatzematge a la llum directa del sol durant llargs períodes de temps.
S'ha de disposar d'una zona d'emmagatzematge que tingui el sòl llis i anivellat o un jaç pla d'estructura
de fusta, amb la finalitat d'evitar qualsevol curvatura o deterioració dels tubs.
Els tubs amb embocadura i amb accessoris muntats prèviament s'han de disposar de manera que
estiguin protegits contra la deterioració i els extrems quedin lliures de càrregues, per exemple, alternant
els extrems amb embocadura i els extrems sense embocadura o en capes adjacents.
Els tubs en rotllos s'han d'emmagatzemar en pisos apilats un sobre un altre o verticalment en suports
o prestatgeries especialment dissenyades per a aquest fi.
El desenrotllat dels tubs ha de fer‐se tangencialment al rotllo, rodant‐lo sobre si mateix. No s'ha de fer
mai en espiral.
S’ha d'evitar tot risc de deteriorament portant els tubs i accessoris sense arrossegar fins el lloc de
treball, i evitant deixar‐los caure sobre una superfície dura.
Quan s'utilitzin mitjans mecànics de manipulació, les tècniques utilitzades han d'assegurar que no
produeixen danys en els tubs. Les eslingues de metall, ganxos i cadenes emprades en la manipulació
no han d'entrar en contacte amb el tub.
S'ha d'evitar qualsevol indici de brutícia en els accessoris i en les boques dels tubs, doncs pot donar
lloc, si no es neteja, a instal·lacions defectuoses. Els extrems dels tubs s'han de cobrir o protegir amb el
fi d'evitar l'entrada de brutícia en els mateixos. La neteja del tub i dels accessoris s'ha de realizar
seguint les instruccions del fabricant.
El tub s'ha de tallar amb el seu corresponent tallatubs.
1.7. Tubs de coure per a fontaneria i calefacció
1.7.1. Condicions de subministrament
Els tubs es subministren en barres i en rotllos:
• En barres: aquests tubs se subministren en estat dur en longituds de 5 m.
• En rotllos: els tubs recuits s'obtenen a partir dels durs per mitjà d'un tractament tèrmic; els tubs en
rotllos se subministren fins a un diàmetre exterior de 22 mm, sempre en longitud de 50 m; es poden
sol·licitar rotllos amb cromat exterior per a instal·lacions vistes.
1.7.2. Recepció i control
Inspeccions
Els tubs de DN >= 10 mm i DN <= 54 mm han d'estar marcats, indeleblement, a intervals menors de
600 mm al llarg d'una generatriu, amb la designació normalitzada.
Els tubs de DN > 6 mm i DN < 10 mm, o DN > 54 mm mm han d'estar marcats d'idèntica manera
almenys en els 2 extrems.
Assajos
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La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
normativa vigent.
1.7.3. Conservació, emmagatzematge i manipulació
L'emmagatzematge es realitzarà en llocs protegits d'impactes i de la humitat. Es col·locaran paral·lels i
en posició horitzontal sobre superfícies planes.
1.8. Aixetes instal·lació de sanejament
1.8.1. Condicions de subministrament
Se subministraran en bossa de plàstic dintre de caixa protectora.
1.8.2. Recepció i control
Inspeccions
Aquest material ha d'estar marcat de manera permanent i llegible amb:
• Per aixetes convencionals de sistema de Tipus 1:
- el nom o identificació del fabricant sobre el cos o l'òrgan de maniobra;
- el nom o identificació del fabricant en la muntura; i els codis de les classes de nivell acústic i del cabal
(el marcat de cabal només és exigible si l'aixeta està dotada d'un regulador de doll intercanviable).
• Pels mescladors termostàtics:
- el nom o identificació del fabricant sobre el cos o l'òrgan de maniobra; i les lletres LP (baixa
pressió).
• Els dispositius de control de les aixetes han d'identificar:
- per a l'aigua freda, el color blau, o la paraula, o la primera lletra de freda; i per a l'aigua calenta,
el color vermell, o la paraula, o la primera lletra de calenta.
• Els dispositius de control dels mescladors termostàtics han de dur marcada una escala graduada o
símbols per a control de la temperatura.
• El dispositiu de control per a aigua freda ha d'estar a la dreta i el d'aigua calenta a l'esquerra quan es
mira a l'aixeta de cara. En cas de dispositius de control situats un damunt de l'altre, l'aigua calenta ha
d'estar en la part superior.
• En cada subministrament d'aquest material que arribi a l'obra s'ha de controlar com a mínim:
- la no existència de taques i vores esbrocades;
- la falta de esmalt o altres defectes en les superfícies llises; i el color i textura uniforme en tota la
seva superfície.
Assajos
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
normativa vigent.
1.8.3. Conservació, emmagatzematge i manipulació
L'emmagatzematge es realitzarà en el seu embalatge, en llocs protegits d'impactes i de la intempèrie.
2. PRESCRIPCIONS REFERENTS A LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

2.1. Especificacions del material
2.1.1. Caixa general de protecció
Serà amb tapa de material aïllant i precintable, tindrà un grau de protecció s/UNE 50.102 d'IK‐10.
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Estarà proveïda de sistema d’entrada per a conductors unipolars o multipolars, orificis de sortida per a
conductors unipolars, dispositius de tancament, precinte de subjecció de tapa i fixació al mur.
Contindrà tres curtcircuits fusibles tipus APR maniobrables individualment pels conductors de fase i un
seccionador pel neutre; així com borns d’entrada i sortida per la connexió dels tres conductors de fase
del tipus bimetàl·lic de pressió i del tipus bimetàl·lic de dos pisos pel conductor neutre.
Tubs protectors
Es classifiquen segons el que disposa les normes següents:
• UNE‐EN 50.086‐2‐1: Sistemes de tubs rígids.
• UNE‐EN 50.086‐2‐2: Sistemes de tubs corbables.
• UNE‐EN 50.086‐2‐3: Sistemes de tubs flexibles.
• UNE‐EN 50.086‐2‐4: Sistemes de tubs enterrats.

2.2. Característiques mínimes dels tubs en funció de la instal·lació
Tubs en canalitzacions fixes en superfície
En les canalitzacions superficials, els tubs hauran d’ésser preferentment rígids i en casos especials es
podran utilitzar tubs corbables.
Les seves característiques mínimes seran les que disposa la taula 1 de l’apartat 1.2.1 de la ITC‐BT‐21.
Els diàmetres exteriors mínims dels tubs en funció del nombre i secció dels conductors o cables a
conduir seran les que disposa la taula 2 de l’apartat 1.2.1 de la ITC‐BT‐21.
Tubs en canalitzacions encastades
En les canalitzacions encastades, els tubs podran ser:
• Rígids;
• Corbables; o flexibles.
Les seves característiques mínimes seran les que s’indiquen a la taula 3 de l’apartat 1.2.1 de la ITCBT‐
21, per a tubs encastats en obres de fàbrica, forats de la construcció o canals protectores d’obra.
Per a tubs encastats embeguts en formigó s’aplicarà la taula 4 del mateix apartat.
Els diàmetres exteriors mínims dels tub,s en funció del nombre i secció dels conductors o cables a
conduir, seran les que disposa la taula 5 de l’apartat 1.2.1 de la ITC‐BT‐21.
Per a més de cinc conductors per tub o per conductors o cables de seccions diferents a instal·lar en el
mateix tub, la seva secció interior serà com a mínim igual a tres vegades la secció ocupada pels
conductors.
Tubs en canalitzacions aèries o amb tubs a l’aire
En les canalitzacions a l’aire, destinades a l’alimentació de màquines o elements de mobilitat
restringida, els tubs seran flexibles i les seves característiques mínimes seran les que disposa la taula 6
de l’apartat 1.2.1 de la ITC‐BT‐21.
Els diàmetres exteriors mínims dels tubs en funció del nombre i secció dels conductors o cables a
conduir seran les que disposa la taula 7 de l’apartat 1.2.1 de la ITC‐BT‐21.
Per a més de cinc conductors per tub o per conductors o cables de seccions diferents a instal·lar en el
mateix tub, la seva secció interior serà com a mínim igual a quatre vegades la secció ocupada pels
conductors.
Es recomana no utilitzar aquest tipus d’instal·lació per a seccions nominals de conductor superior a 16
mm2.
Tubs en canalitzacions enterrades
En les canalitzacions enterrades, els tubs protectors seran conformes al que estableix la norma UNEEN 50.086 2‐4 i les seves característiques mínimes seran, per a les instal·lacions ordinàries, el que
disposa la taula 8 de l’apartat 1.2.1 de la ITC‐BT‐21.
Els diàmetres exteriors mínims dels tubs en funció del nombre i secció dels conductors o cables a
conduir seran les que disposa la taula 9 de l’apartat 1.2.1 de la ITC‐BT‐21.
Per a més de cinc conductors per tub o per conductors o cables de seccions diferents a instal·lar en el
mateix tub, la seva secció interior serà com a mínim igual a quatre vegades la secció ocupada pels
conductors.
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2.3. Conductors
Aïllats, de tensió assignada no inferior a 450/750V
Serà un conductor unipolar, rígid, de coure electrolític recuit. Aïllament de policlorur de vinil PVC
Responent a la denominació UNE V.750.
Els cables seran no propagadors d’incendi i amb emissió de fums d’opacitat reduïda. Els cables amb
característiques equivalents als de la norma UNE 21.123 part 4 o 5 compleixen amb aquesta
prescripció.
Els elements de conducció de 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
amb aquesta prescripció.
Aïllats, de tensió assignada no inferior a 0,6/1kV
Poden ser unipolars o multipolars, aïllament de Polietilè Reticulat (XLPE).
Els cables seran no propagadors d’incendi i amb emissió de fums d’opacitat reduïda. Els cables amb
característiques equivalents als de la norma UNE 21.123 part 4 o 5 compleixen amb aquesta
prescripció.
Els elements de conducció de 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
amb aquesta prescripció.
Els colors d’identificació dels conductors esmentats en els tres paràgrafs anteriors d’acord amb el color
de les seves cobertes seran:
• Conductor de fase: Marró o negre i gris.
• Conductor neutre: Blau clar.
• Conductor de protecció: Groc ‐ verd.

Portarà dispositiu de fixació de l'interruptor de control de potència allotjaments enroscats a les
cantonades i orificis de precinte, així com forats dobles de ruptura per a l' ús de tubs.
Dimensions de la caixa en mm: 105 x 180 x 53
La tapa portarà l’obertura necessària per a fer directament accessibles els elements de maniobra de
l’interruptor.
2.6.2. Caixa per a quadre general de distribució
Encastable, de material aïllant, amb tapa del mateix material, subjecte amb xarneres, ajustable a
pressió o per cargols.
La tapa portarà l’obertura necessària perquè sobresurtin els elements de maniobra dels interruptors,
en la seva part superior disposarà d’un espai reservat per a la identificació de l’instal·lador i del nivell
d’electrificació.
La caixa portarà empremtes laterals de ruptura pel pas de tubs i elements per a la fixació de l'interruptor
diferencial i dels petits interruptors automàtics, així com un born per a la fixació de l’extrem del
conductor de protecció de la derivació individual.
2.6.3. Caixes de derivació
Encastables, de material aïllant, amb tapa del mateix material ajustable a pressió, rosca o cargols.
Portarà empremtes de ruptura pel pas de tubs.
Dimensions mínimes en mm:
• Rectangular: 100 x 100 x 40.
• Circular: 80 x 40.
2.6.4. Caixa per a mecanismes
Encastable de material aïllant, amb empremtes de ruptura pel pas de tubs.

2.4. Conjunt prefabricat per a comptadors
Estarà construït per envoltants, embarrat i curtcircuits fusibles.
L’envoltant, amb capacitat per a allotjar a tots els comptadors previstos, estarà format per mòduls
independents. Serà de material aïllant, resistent als àlcalis i auto extingible.
Tindrà com a mínim, en posició de servei, el grau de protecció IP‐40, IK‐09 per interior i IP‐43, IK‐09.
La cara frontal serà transparent i precintable i haurà de ser resistent als rajos ultraviolats. Les parts
interiors seran accessibles per aquesta cara frontal.

2.7. Interruptor de control de potència
Constituït per envoltants aïllants amb mecanismes de fixació a la caixa, sistema de connexions i
dispositius limitadors de corrent i de desconnexió.
El dispositiu limitador estarà format per bilàmina o sistema equivalent de par terme, podent portar, a
més, bobina de disparament magnètica.
Serà d’una tensió nominal mínim de 400 V la intensitat nominal serà la indicada en el plànol d’esquema
elèctric i tindrà un poder de curtcircuits mínim de 4,5 kA.

2.5. Comptador
Seran d’inducció, construït per envoltants i sistema de mesura.
Els envoltants portaran espill de lectura.
El sistema de mesura estarà format per una o tres bobines de tensió i intensitat per a monofàsic o
trifàsic respectivament, disc rotor amb imant de frenada i mecanismes d’integració de lectura.
Les característiques dels comptadors els fixarà l’empresa subministradora, encara que aquests hauran
de portar una inscripció que indiqui, entre d’altres, el número d’ordre de fabricació i la data de
publicació en el BOE de l’aprovació del tipus d’aparell.

2.8. Interruptor diferencial
Constituït per envoltant aïllant, sistema de connexió i dispositius de protecció de corrent per defecte o
desconnexió.
El dispositiu de protecció estarà format per un nucli magnètic podent portar, a més, proteccions
addicionals de bilàmina o sistema equivalent de par terme i bobina de dispar magnètic.
Serà d’una tensió nominal de 380 V, la intensitat nominal de 40 A i d’una intensitat diferencial de
desconnexió (sensibilitat) de 0,03 A.

2.6. Caixes
2.6.1. Caixa i tapa per interruptor de control i potència
Caixa encastable de material aïllant, auto extingible de Classe A i amb grau de protecció 5 contra
danys mecànics en qualsevol de les seves parts.

2.9. Petit interruptor automàtic
Bipolar o tripolar, amb un pol o pols protegits i el neutre es podrà seccionar, construït per envoltant de
material aïllant sistema de connexions i dispositius de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits.
El dispositiu de protecció contra sobrecàrregues estarà format per bilàmina o sistema equivalent de par
terme i el de protecció contra curtcircuits per bobina de dispar magnètic.
El poder de curtcircuits no serà inferior a 1.500 Ampers.
La intensitat nominal serà la indicada en el sistema elèctric.
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2.17. Bases d’endolls
2.10. Interruptor automàtic de temps regulat
Constituït per envoltant aïllant, sistema de connexió de conductors i dispositius d’interrupció connectat
a mecanisme regulador de temps ajustable manualment.
La intensitat nominal serà la indicada en l’esquema elèctric.

2.17.1. 10/16 ampers
Encastable, constituït per base aïllant amb borns per a connexió de conductors de fase, neutre i
protecció, dos alvèols per a endoll de clavilles i dues patilles laterals per a contacte del conductor de
protecció. Suport metàl·lic amb dispositiu de fixació a la caixa i placa de tancament aïllant.
La tensió nominal serà de 250 V i la intensitat de 10/16 A.

2.11. Desconnectador fusible
Tripolar, constituït per suport i tapa. El suport portarà borns per a connexió dels tres conductors de
fase, contactes fixes amb els borns i sistema de fixació per a muntatge darrere el quadre o directament
sobre el parament.
La tapa proveïda de maneta d’obertura, portarà tres curtcircuits fusibles d’intensitat assenyalada en
l’esquema elèctric de cartutxos de fusió tancada APR.

2.17.2. 25 ampers
Encastable, constituït per base aïllant amb borns per a connexió de conductors de fase, neutre i
protecció darrere alvèols per a endoll de clavilla, suport metàl·lic amb dispositiu de fixació a la caixa i
placa de tancament aïllant.
La tensió nominal serà de 250 V i la intensitat de 25 A.
2.18. Lluminàries

2.12. Barra de posada a terra
De coure recobert de cadmi. Amb orificis per a connexions dels conductors i per a fixació sobre el
parament. Secció en mm 25 x 4.
2.13. Polsador
Encastable, constituït per base aïllant amb borns per a connexió del conductor de la fase i mecanisme
de contacte, suport metàl·lic amb dispositius de fixació a la caixa comandament d’accionament manual i
placa de tancament aïllant.
La tensió nominal serà de 250 V i la intensitat de 10 A.
2.14. Brunzidor
Encastable, constituït per base aïllant amb borns per a connexió de conductors de fase i neutre, làmina
metàl·lica vibratòria i placa de tancament aïllant.
Serà d’una tensió nominal de 230 V.
2.15. Interruptor
Hi haurà dos tipus d’interruptors:
• De tall unipolar: serà encastable, amb una intensitat nominal de 6 A; o
• De tall bipolar: serà encastable o bé es muntarà darrere del quadre. Amb una intensitat nominal de 10
ó 25 A.
Constituït per base aïllant amb borns per a connexió de conductors i mecanismes d’interrupció, suport
metàl·lic i dispositiu de fixació a la caixa, comandament per accionament manualment i placa de
tancament aïllant.
La tensió nominal serà de 250 V i la intensitat de 10 A.
2.16. Commutador
Encastable, constituït per base aïllant amb borns per a connexió de conductors i mecanisme
d’interruptors commutat amb un suport metàl·lic com a dispositiu de fixació a la caixa, comandament
per accionament manual i placa de tancament aïllant.
La tensió serà de 250 V i la intensitat de 10 A.

2.18.1. Per a llum d’incandescència
Portarà obertures de ventilació i sistema de subjecció per a portalàmpades, així com els accessoris
necessaris per a la seva fixació al sostre o parets.
Haurà de resistir el corrent previst per a la potència dels llums.
Quan s’utilitzen portalàpades que presenten parts actives accessibles, al dit o que permeten el contacte
d’aquest amb els casquets dels llums, no s’instal·laran més que en aparells tancats que no poden ser
oberts sense l’ajuda d’una eina.
Les lluminàries portaran la indicació corresponent a la tensió i intensitat nominals per a les que han
estat previstes.
La seva corba fotomètrica serà simètrica respecte a un eix vertical.
2.18.2. Per a llums fluorescents
Portarà obertures de ventilació i sistema de subjecció per a portalàmpades, així com allotjament per a
reactància condensador i carbasseta i els accessoris necessaris per a la seva fixació al sostre. El
conjunt estarà connectat i amb els conductors necessaris per a la seva instal·lació.
Associat amb el llum s’instal·larà un condensador per a compensar el factor de potència fins a un valor
mínim de 0,85.
Tindran corbes fotomètriques, longitudinal i transversal simètriques respecte a un eix vertical.
2.18.3. Llums d’incandescència
Constituïts per ampolla de vidre farcida de gas, casquet normal i rosca o baioneta i filament de wolfram.
Tindrà una duració mitja mínima de 1.000 hores.
Els llums portaran enregistrats de forma clara i indeleble, les marques i indicacions assenyalades en el
plec de condicions constructives i de rendiment de llums elèctriques d’incandescència i especialment
de: Marca d’origen, potència nominal en Watts i tensió d’alimentació en volts.
2.18.4. Llums fluorescents
Llum de vapor de mercuri a baixa pressió constituït per bulb tubular de vidre amb recobriment interior
fluorescent, elèctrodes de wolfram i amb recobriment emissor i casquets (UNE 20.057 i 20.064).
Les dimensions nominals en mm. segons la potència nominal seran:
POTÈNCIA
Longitud(mm)
Diàmetre(mm)

18W
590
26

20W
590
38

36W
1.200
26

40W
1.200
38

58W
1.500
26

65W
1.500
38
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Portarà enregistrades de forma clara i indeleble les següents indicacions: marca d'origen, potència
nominal en Watts, condicions de connexió i calor aparent.
Elements dels fluorescents
Reactància
• Tindrà una potència nominal de: 18, 20, 36, 40, 58 ó 65 W.
• Freqüència de 50 o 60 Hz. en corrent alterna.
• Respectarà les normes UNE 20.152.
• Portarà enregistrades de forma clara i indeleble les indicacions següents:
- marca d’origen;
- model;
- esquema de connexió amb totes les indicacions per a una utilització correcta dels borns o
conductors exteriors de la reactància;
- potència nominal en Watts;
- tensió d’alimentació;
- freqüència i corrent nominal d’alimentació; i factor de potència.
Condensador
Constituït per recipient hermètic i enrotllaments de dues fulles d’alumini aïllats per capes de paper
impregnat i connexions en paral·lel entre enrotllaments.
Estarà capacitat per a elevar el factor de potència fins a 0,85.
La capacitat en microfarads segons la tensió d’alimentació i la potència nominal de la llum serà de:
TENSIÓ
125-130
220-230

POTÈNCIA NOMINAL
18W
20W
7
7
4
4

36W
12
4

40W
12
4

58W
20
6.5

65W
20
6.5

Portarà enregistrades de forma clara i indeleble les indicacions següents:
• marca d’origen;
• tipus;
• capacitat en microfarads;
• tensió d’alimentació en volts;
• Tensió d’assaig quan aquesta superi en 1,3 vegades la nominal;
• tipus de corrent; i temperatura màxima de funcionament.
Carbasseta
Constituïda per un recipient i connectors a base de dues làmines bimetàl·liques.
Inclourà un condensador per la eliminació de interferències de radiodifusió de capacitat compresa entre
0,005 i 0,02 microfarads.
La potència nominal serà 20, 40 ó 65 W. Portarà enregistrades de forma indeleble i clara les següents
indicacions:
• marca d'origen; i tipus.
S’indicarà el circuit i el tipus de llum o llums per a les que és utilitzable.
2.19. Execució de la instal·lació
2.19.1. Situació i col·locació de la caixa general de protecció
S’instal·larà en un nínxol practicat en el mur i es fixarà per quatre punts mitjançant espàrrecs enroscats
rebuts en l’obra de la fàbrica. Es situarà en el punt més pròxim a la xarxa de distribució i allunyada
d’altres instal·lacions (aigua, gas, telèfon, etc.).
Es col·locarà sobre la façana o en un lloc de trànsit general i de fàcil accés i no més de tres metres al
interior de l’edifici i d’accés directe des de l’exterior.

2.19.2. Línia repartidora
En la instal·lació projectada i en funció del que disposa la instrucció ITC BT 014 apartat 2 del
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.
En els seu trams verticals transcorrerà a través de canalitzacions amb RF‐120, i les seves tapes de
registre en cas d’existència, tindran unes dimensions de 30x30 cm i una RF‐30.
2.19.3. Comptadors
El conjunt prefabricat per al comptador es fixarà al parament mitjançant el sistema que assenyala el
fabricant.
El lloc destinat a la ubicació del comptador serà de fàcil accés, no presentarà excessiva humitat i estarà
suficientment ventilat i il·luminat.
Si la quota del sòl és inferior o igual a la dels passadissos i locals veïns, haurà de disposar de
vessadors de desguàs.
Els comptadors es col·locarà de forma que es trobin a una altura mínima del sòl de 0,25 m i máxima de
1,80 m.
El comptador s’allotjarà a l’interior del conjunt prefabricat i estaran protegits per una tapa de material
aïllant i transparent per poder efectuar la lectura fàcilment.
2.19.4. Quadre general de distribució i secundaris
Es col·locarà en el punt més pròxim possible de l’entrada de l’escomesa o de la derivació individual, i
es col·locaran, junt o sobre ell, els dispositius de comandament i protecció establerts en la instrucció
ITC‐BT‐17.
Quan no sigui possible la instal·lació del quadre general en aquest punt, s’instal·larà en aquest punt un
dispositiu de comandament i protecció.
Des del quadre general sortiran les línies que alimentaran directament els aparells receptors o bé les
línies de distribució a les que es connectarà mitjançant caixes o a través de quadres secundaris de
distribució, els circuits alimentadors.
Els aparells receptors que consumeixen més de 16 A, s’alimentaran directament des del quadre
general o des del quadres secundaris.
Tant el quadre general de distribució com els quadres secundaris , s’instal·laran en llocs que no tinguin
accés al públic i que estiguin separats dels locals on existeixi un perill acusat d’incendi o de pànic, per
mitjà d’elements a prova d’incendis i portes no propagadores del foc.
Els comptadors podran instal·lar‐se en un altre lloc, d’acord amb l’empresa distribuïdora d’energia
elèctrica i sempre abans del quadre general.
En el quadre general de distribució o en els secundaris es disposarà de dispositius de comandament i
protecció per a cadascuna de les línies de distribució i les d’alimentació directa a receptors.
A prop de cadascun dels interruptors es col·locarà una placa indicadora del circuit al que pertanyin.
En les instal·lacions per a enllumenat de locals o dependències en les que hi hagi públic, el número de
línies secundàries i la seva disposició en relació amb el total de llums a alimentar haurà de ser tal que
el tall de corrent en qualsevol d’elles no afecti a més de la tercera part de llums instal·lats (veure
esquema elèctric).
2.19.5. Canalitzacions
Les canalitzacions es realitzaran segons el que disposa les ITC‐BT‐19 i ITC‐BT‐20 i estaran
constituïdes per:
• conductors aïllats, de tensió assignada no inferior a 450/750V, col·locats sota tub o canals
protectores, preferentment encastades en especial a les zones accessibles al públic;
• conductors aïllats, de tensió assignada no inferior a 450/750V, amb coberta de protecció, col·locats en
forats de la construcció totalment construïts en materials incombustibles de resistència al foc RF‐120,
com a mínim; i conductors rígids aïllats, de tensió assignada no inferior a 0,6/1kV, armats, col·locats
directament sobre les parets.
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Muntatge encastat
El traçat de les canalitzacions es farà seguint preferentment línies paral·leles a les verticals i
horitzontals que limiten el local on es realitza la instal·lació.
Els tubs s'uniran entre sí mitjançant accessoris adequats que assegurin la continuïtat de la protección
que proporcionen als conductors.
Haurà de ser possible la fàcil introducció i retirada de conductors en els tubs després de ser col·locats i
fixats i els seus accessoris no autoritzant, de cap manera, encastar els tubs ajuntats als conductors ja
introduïts.
En els trams rectes, es disposaran enregistraments separats, com a màxim, 15 m. El número de corbes
de 90° situades entre dos enregistraments consecutius no ultrapassarà de tres. Els enregistraments
podran ser destinats, així mateix, com a caixes de derivació o connexió.
Les connexions entre conductors o derivacions, es realitzaran a l'interior de caixes de derivació,
utilitzant borns de connexió muntats individualment o en regletes. Les caixes es muntaran encastades i
les seves tapes quedaran enrasades amb el parament.
Entre forjats i revestiments, no s’establiran tubs destinats a instal·lació elèctrica de les plantes inferiors.
Per a la instal·lació corresponent a la pròpia planta, hauran d’instal·lar‐se tubs blindats que quedaran
coberts per una capa d'1 cm de formigó o morter a més del revestiment (mosaic o terratzo).
Muntatge en forats de construcció
Els forats de construcció admissibles per a aquest tipus de canalitzacions podran estar col·locats en
murs, parets, bigues, forjats o sostres, adoptant la forma de conductes continus o bé estaran
compresos entre dues superfícies paral·leles com en el cas de falsos sostres amb cambra d’aire.
La secció dels forats serà, com a mínim, igual a quatre vegades la ocupada pels tubs i la seva dimensió
més petita no serà inferior a dues vegades el diàmetre exterior del tub (major i mai pot ser inferior a 20
mm).
La canalització haurà de poder ésser reconeguda i conservada, disposant‐se per a això els
enregistraments necessaris.
La distància de la subjecció dels tubs en un recorregut vertical lliure no serà superior a tres metres.
Condicions generals
Per a la col·locació de tubs de curvatura hauran de seguir‐se les prescripcions de la instrucció M.I.B.T.
019 capítol 2.
Les canalitzacions admetran, com a mínim, dos conductors actius d’igual secció, un d’ells identificació
com a conductor neutre i eventualment un conductor de protecció, si és necessari.
La connexió dels interruptors unipolars es realitzarà de forma que la interrupció s’efectuï sobre el
onductor no identificat com a neutre.
No s’utilitzarà un mateix conductor neutre per a diversos circuits.
Les preses de corrent d’una mateixa habitació han d’estar connectades a la mateixa fase. En cas de
poder realitzar‐se, hauran d’estar agrupades i s’establiran una separació entre preses de corrent
connectades a fases diferents, de almenys 1,5 metres.
Tot conductor s’ha de poder seccionar en qualsevol punt de la instal·lació en què derivi, de forma que
permeti la separació completa de cada circuit derivat de la resta de la instal·lació, utilitzant per a això un
dispositiu apropiat, com seria un born de connexió.
L’instal·lador col·locarà sobre el quadre de distribució una placa metàl·lica impresa amb caràcters
indelebles, en la que consti el seu nom o marca comercial i la data en la qual es realitzà la instal·lació.
2.19.6. Instal·lació per a enllumenat d’emergència i/o senyalització
La canalització serà de les mateixes característiques que la instal·lació general, s’ha de complir, a més,
les següents condicions particulars:
• Disposarà de canalització independent de la instal·lació general, és a dir, que el tub que albergui el
circuit d’alimentació de l’enllumenat d’emergència i/o senyalització solament podrà contenir els
conductors del mateix.
• El circuit d’alimentació estarà protegit per un interruptor magnetotèrmic d’una intensitat nominal de 10
A com a màxim.
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• En cas d’instal·lar un circuit de comandament, a fi de poder apagar les unitats quan es vulgui deixar
sense servei la instal·lació, aquest circuit serà independent de la resta de la instal·lació, així com del
d’alimentació i separat dels mateixos uns 5 cm o separats per envans incombustibles no metàl·lics ja
que el comandament s’efectua amb corrent contínua a petita tensió. La unitat de comandament
s’instal·larà en el mateix recinte del quadre general de distribució, instal·lant‐se en aquest recinte una
unitat d’enllumenat d’emergència.
2.20. Condicions tècniques de la posada a terra
2.20.1. Especificacions del material
Cable de línia d’enllaç amb terra
Serà de coure nu, recuit de 25 mm² de secció nominal. Corda circular amb un màxim de 7 filferros.
Resistència elèctrica a 20º C no superior a 0,514 Ohms/km.
Cable de línia principal de terra
Serà un conductor unipolar flexible de coure electrolític recuit de 16 mm² de secció. Aïllament de PVC
denominació. El color de l’aïllament per la seva part exterior serà groc ‐ verd.
Elèctrode de pica
D’acer recobert de coure, d’un diàmetre de 14 mm i una longitud de 1,5 m i com a mínim es soterrarà
0,5 m respecte la base del terra.
Arqueta de connexió a terra
Estarà constituïda per envoltant i un pont seccionador. L'envoltant serà de material aïllant, resistent als
àlcalis i auto extingible.
Tindrà com a mínim un grau de protecció segons UNE‐20.324 d'IP‐435. El pont es podrà seccionar i
serà de coure recobert de cadmi de diàmetre 2,5 x 35 cm i 0,4 cm d’espessor, amb suports de material
aïllant. Disposarà de borns per a cable de 25 mm² de secció a l’entrada i per a 16 mm² a la sortida amb
dispositiu contra l’afluixament (volanderes Grover, femelles i contrafemelles, etc.).
2.20.2. Execució de la posta a terra
La línia d’enllaç amb terra es tindrà a una profunditat mínima de 80 cm a partir de l’ultima solera
transitable, adoptant el sistema d’anell perimetral i en contacte amb el terreny.
Els elèctrodes de pica es col·locaran repartits per l’anell i en número suficient (a determinar per el càlcul
teòric de la xarxa de terra).
La clavada de la pica s’efectuarà amb cops curts i no molt forts, de manera que es garanteixi una
penetració sense ruptures.
Les unions de tota la xarxa de terra es realitzaran mitjançant dispositius, en els que totes les peces que
constitueixen la unió seran de material no oxidable i portaran com a dispositiu contra afluixament, una
volandera Grover i/o una contrafemella fortament collada. Es podrà utilitzar, així mateix, com a
dispositiu d' unió, les soldadures aluminotèrmiques, autògenes o per arc elèctric. En cap cas
s’utilitzaran soldadures de baix punt de fusió, tals com estany, plata, etc.
3. PRESCRIPCIONS REFERENTS A L’EXECUCIÓ PER UNITAT D’OBRA

3.1. Generalitats
S’especifiquen en aquest apartat, en el cas que existeixin, les compatibilitats o incompatibilitats, tant
físiques com químiques, entre els diversos components que componen la unitat d’obra, o entre el
suport i els components.
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3.2. Característiques tècniques
En aquest apartat es descriu la unitat d’obra, descrivint de manera detallada, els elements que la
componen, amb la nomenclatura específica correcta de cadascun d’ells, d’acord als criteris que marca
la pròpia normativa.

específic o centre d’escollida o transferència. Entre totes aquestes operacions, s’enumeraran les que
es considerin bàsiques.

3.2.1. Normes d’aplicació
S’especifiquen les normes que afecten a la realització de la unitat d’obra.

3.4. Garanties de qualitat
En algunes unitats d’obra serà obligatori presentar al Director d’Execució d’Obra, per part del
Contractista, una sèrie de documents que garanteixen la qualitat de la unitat d’obra.

3.2.2. Criteri d’amidament en Projecte
Indica com s’ha amidat la unitat d’obra en la fase de redacció del projecte, amidament que després
serà comprovat en obra.
3.3. Procés d’execució
Abans d’iniciar els treballs d’execució de cadascuna de les unitats d’obra, el Director d’Execució de
l’Obra haurà fet la recepció dels materials i els certificats acreditatius exigibles, sobre la base del que
estableixi el tècnic redactor del Projecte a la documentació pertinent.
En aquest apartat es desenvolupa el procés d’execució de cada unitat d’obra, assegurant, en cada
moment, les condicions que permetin aconseguir el nivell de qualitat previst per a cada element
constructiu en particular.
Es subdivideix en quatre apartats que reflecteixen els quatre moments en els quals s’han de realitzar
les comprovacions del procés d’execució i verificar el compliment d’uns paràmetres de rebuig, assajos
o proves de servei, recollides en diferents normes, per a poder decidir l’adequació de l’element a la
característica esmentada i, aconseguir així, la qualitat prevista en l’element constructiu.
3.3.1. Condicions prèvies
Abans de l’inici de les activitats corresponents al procés d’execució de cada unitat d’obra, es realitzaran
una sèrie de comprovacions sobre l’estat de les unitats d’obra, realitzades prèviament, i que poden
servir de suport a la nova unitat d’obra.
A més, en alguns casos, serà necessària que el Contractista presenti al Director d’execució de l’Obra
una sèrie de documents, per a poder iniciar les obres.
Acceptades les diferents unitats d’inspecció, la unitat d’obra es donarà per acceptada, sempre i quan
no s’hagin programat assajos o proves de servei.
3.3.2. Assajos i proves de servei
En aquest apartat es recullen, en cas que siguin necessaris, els assajos o proves de servei a efectuar
per a l’acceptació final de la unitat d’obra. Es procedirà a la seva realització, a càrrec del Contractista, i
es comprovarà si els seus resultats estan d’acord amb la normativa. En cas afirmatiu, es procedirà a
l’acceptació final de la unitat d’obra.
Si els resultats de la prova de servei no són conformes, el Director d’Execució de l’Obra donarà les
ordres oportunes de reparació o, si escau, de demolició. Resolta la deficiència, es procedirà de nou,
fins a l’acceptació final de la unitat d’obra.
3.3.3. Condicions de finalització
Aquest apartat fa referència a les condicions en les quals s’ha de finalitzar cada unitat d’obra, una
vegada acceptada, perquè no interfereixi negativament en el procés d’execució de la resta d’unitats i
quedi garantit el seu bon funcionament.
Una vegada acabats els treballs corresponents a l’execució de cada unitat d’obra, el Contractista
retirarà els mitjans auxiliars i procedirà a la neteja de l’element realitzat i de les zones de treball,
recollint les restes de materials i altres residus originats per les operacions realitzades per a executar
aquesta unitat d’obra, sent tots ells classificats, carregats i transportats a centre de reciclatge, abocador

3.5. Comprovació en obra dels amidaments i abonament dels mateixos
En aquest apartat s’indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada
superats tots els controls de qualitat i obtinguda l’acceptació final per part del Director d’Execució de
l’Obra.
L’amidament del nombre d’unitats d’obra que ha d’abonar‐se, si escau, es realitzarà d’acord amb les
normes que estableix aquest capítol i tindrà lloc en presència i amb intervenció del Contractista,
entenent que aquest renúncia a tal dret si, avisat amb antelació, no comparegués a temps. En aquest
cas, serà vàlid el resultat que el Director d’Execució de l’Obra consigni.
Totes les unitats d’obra s’abonaran als preus establerts en el Pressupost. Aquests preus s’abonaran
per les unitats acabades i executades conformement al present Plec.
Aquestes unitats comprenen el subministrament, taxes, transport, manipulació i ocupació dels
materials, maquinària, mitjans auxiliars, mà d’obra necessària per a la seva execució i costos indirectes
derivats d’aquests conceptes, així com totes aquelles necessitats circumstancials que es requereixin
per a l’execució de l’obra, com poden ser indemnitzacions per danys a tercers o ocupacions temporals i
costos d’obtenció dels permisos necessaris, així com de les operacions necessàries per a la reposició
de servituds i serveis públics o privats afectats tant pel procés d’execució de les obres, com per les
instal·lacions auxiliars.
Igualment, també comprenen aquells conceptes que s’especifiquen en la definició de cada unitat
d’obra, les operacions descrites en el procés d’execució, els assajos i proves de servei i posada en
funcionament, inspeccions, permisos, butlletins, llicències, taxes o similars.
No s’abonarà al Contractista cap volum, de qualsevol tipus d’obra, major que el definit en els plànols o
en les modificacions autoritzades per la Direcció facultativa. Tampoc li serà abonat, si escau, el cost de
la restitució de l’obra a les seves dimensions correctes, ni l’obra que hagués realitzat per ordre de la
Direcció facultativa per a resoldre qualsevol defecte d’execució.
A continuació, es detalla el significat d’alguns dels termes utilitzats en els diferents capítols d’obra.
3.5.1. Condicionament del terreny
Volum de terres en perfil esponjat
L’amidament es referirà a l’estat de les terres una vegada extretes. Per a això, la forma d’obtenir el
volum de terres a transportar, serà la que resulti d’aplicar el percentatge d’esponjament mig que
procedeixi, en funció de les característiques del terreny.
Volum de farciment en perfil compactat
L’amidament es referirà a l'estat del farciment una vegada finalitzat el procés de compactació.
Volum teòric executat
Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades en els
plànols de Projecte, independentment que les seccions excavades haguessin quedat amb majors
dimensions.
3.5.2 Fonamentacions
Superfície teòrica executada
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Serà la superfície que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades en
els plànols del Projecte, independentment que la superfície ocupada pel formigó hagués quedat amb
majors dimensions.
Volum teòric executat
Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades en els
plànols de Projecte, independentment que les seccions de formigó haguessin quedat amb majors
dimensions.
3.5.3. Estructures
Volum teòric executat
Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades en els
plànols de Projecte, independentment que les seccions dels elements estructurals haguessin quedat
amb majors dimensions
3.5.4. Estructures metàl·liques
Pes nominal amidat
Seran els kg que resultin d'aplicar als elements estructurals metàl·lics els pesos nominals que, segons
dimensions i tipus d'acer figurin en taules.
3.5.5. Estructures (forjats)
Deduint els buits de superfície major de 0,1 m² s’amidarà la superfície dels forjats de cara exterior a
cara exterior dels murs que delimiten el perímetre de la seva superfície, descomptant únicament els
buits o passos de forjats que tinguin una superfície major de 0,1 m².
3.5.6. Estructures (murs)
Deduint els buits de superfície major de 0,1 m² s’aplicarà el mateix criteri que per a façanes i particions.
3.5.7. Façanes i particions
Deduint els buits de superfície major de 0,1 m² s’amidaran els paraments verticals de façanes i
particions descomptant únicament aquells buits la superfície dels quals sigui major de 0.1 m² el que
significa que:
• Quan els buits siguin menors de 0.1 m² s’amidaran a cinta correguda com si no hi hagués buits.
• Quan els buits siguin majors de 0.1 m² es deduirà la superfície d’aquests buits, però se sumarà a
l’amidament la superfície corresponent al desenvolupament dels queixals de d’interior del buit.
Als efectes anteriors, s’entendrà com buit, qualsevol obertura que tingui queixals i llinda per a porta o
finestra. En cas de tractar‐se d’un buit en la fàbrica sense llinda, ampit ni fusteria, es deduirà sempre el
mateix al amidar la fàbrica, sigui com sigui la seva superfície.
En el supòsit de tancaments de façana on les fulles, en lloc de donar suport directament en el forjat,
recolzin en una o dues filades de regularització que abastin tot l’espessor del tancament, al efectuar
l’amidament de les unitats d’obra s’amidarà la seva altura des del forjat i, en compensació, no
s’amidaran les filades de regularització.
3.5.8. Instal·lacions
Longitud realment executada. Amidament segons desenvolupament longitudinal resultant, considerant,
si escau, els trams ocupats per peces especials.
3.5.9. Revestiments (guixos i esquerdejats de ciment).
Deduint, en els buits de superfície major de 0,1 m² i l’excés sobre els 0,1 m², els paraments verticals i
horitzontals s’amidaran a cinta correguda, sense descomptar buits de superfície menor a 0,1 m².
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Per a buits de major superfície, es descomptarà únicament l’excés sobre aquesta superfície. En
ambdós casos es considerarà inclosa l’execució de queixals, fons de llindes i arestes. Els paraments
que tinguin armaris de paret no seran objecte de descompte, sigui com sigui la seva dimensió.
3.6. Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat
D’acord amb l’article 7.4 del CTE, en l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les
seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar‐se, a més
de les que puguin establir‐se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en
el Projecte

10.8 NORMATIVA APLICADA
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Normativa estatal
-

CTE, Codi Tècnic de l’ Edificació. Incloent tots els seus documents bàsics.

- Llei d’Ordenació de l’ Edificació.
38/1999, del 5 de novembre. (BOE 6 de novembre de 1999)
- REAL DECRET 327/2009. 13/03/2009. Ministeri de Treball y Assumptes Socials.
Modifica el Real Decret 1109/2007, del 24 de agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18
d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.
DOCV 14/03/2009
- REAL DECRET 105/2008. 01/02/2008. Ministeri de la Presidència.
Regula la producció y gestió dels residus de construcció i enderroc.
BOE 13/02/2008
- ORDRE MAM/304/2002. 08/02/2002. Ministeri de Medi Ambient.
Es publica les operacions de valorització y eliminació de residus i la llista europea de residus.
Punt 17 Residus de la construcció i enderrocament (inclosa la terra excavada de zones contaminades)
- ORDRE . 09/06/1971. Ministeri de la Vivenda.
Normes sobre el Llibre d’ Ordres y Assistències en obres de edificació.
*Desenvolupa el Decreto 462/1971. *Modificada por Ordre de 17-7-71
BOE 17/06/1971
- DECRET 462/1971. 11/03/1971. Ministeri de la Vivenda.
Normes sobre redacció de projectes i direcció d’obres de edificació.
*Regula el Llibre de Ordres i Assistències i el Certificat Final de Obra. *Desenvolupada per Ordre 9-61971. *NOTA: el nº d’aquest Decret està equivocat en el CTE, on figura como 461/1971.
BOE 24/03/1971
- REAL DECRETO 1247/2008. 18/07/2008. Ministeri de la Presidència.
Aprova la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08).
*Deroga: R.D.2661/1998 (EHE) y R.D. 642/2002 (EFHE).
BOE 22/08/2008 *Correc. errors BOE 24-12-08.
- DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministeri de la Vivenda.
C.T.E. DB SI: Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi.
*Corregit segons BOE 25-1-08. *Modificat segons R.D. 1371/2007 (corr. errors BOE 20-12-07).
*Modificat segons Ordre VIV/984/2009.
BOE 28/03/2006

Instal·lacions elèctriques
– RBT. REGLAMENT ELECTROTÉCNIC DE BAIXA TENSIÓ
(Real Decreto 842/2002 de 2 de agost i Instruccions Tècniques Complementaries, BOE 224 de 18 de
setembre del 2002).
– Normes UNE citades en el R.B.T.
– NTE-IEB (Baixa Tensió)
– NTE-IEI (Enllumenat Interior).
– NTE-IEP (Posta a Terra)
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– Regulació de les entitats de inspecció i control (Ordre 14.5.1987)
– Normatives autonòmiques
– Normatives de la Compañía subministradora
- REAL DECRET 842/2002. 02/08/2002. Ministeri de Ciència i Tecnologia.
Aprova el Reglamento Electrotècnic per Baixa Tensió.
BOE 18/09/2002

Seguretat i salut en el treball
- REAL DECRET 604/2006. 19/05/2006. Ministeri de Trabajo i Assumptes Socials.
Modifica el Real Decret 39/1997, que aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el Real
Decret 1627/1997, que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de
Construcció.
BOE 29/05/2006
- REAL DECRET 396/2006. 31/03/2006. Ministeri de la Presidència.
Estableix les disposicions mínimes de seguretat y salut aplicables els treballs amb risc de
exposició el amiant.
tb. R.D. 665/1997.
BOE 11/04/2006
- REAL DECRET 2177/2004. 12/11/2004. Ministeri de la Presidència.
Modifica el Real Decret 1215/1997, del 18 de juliol, pel que estableix les disposicions mínimes de
seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs
temporals en alçada.
*Modifica també: R.D. 486/1997 y R.D. 1627/1997
BOE 13/11/2004
- LLEI 54/2003. 12/12/2003. Direcció del Estat.
Reforma del marc normatiu de la prevenció de riscs laborals.
*Modifica la Llei 31/1995, de Prevenció de riscs laborals
BOE 13/12/2003
- REAL DECRET 773/1997. 30/05/1997. Ministeri de la Presidència.
Estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors
de equips de protecció individual.
BOE 12/06/1997
- REAL DECRET 485/1997. 14/04/1997. Presidència de Govern.
Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.
*Aboleix el R.D.1403/1986
BOE 23/04/1997
- REAL DECRETO 487/1997. 14/04/1997. Ministeri de Trabajo y Assumptes Socials.
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a manipulació manual de carregues que
aportin riscs en particular dorsolumbars pels treballadors.
BOE 23/04/1997
Vivenda
REAL DECRETO 2066/2008. 12/12/2008. Ministeri de la Vivenda.
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Pla Estatal de Vivenda y Rehabilitació 2009-2012.
*Aboleix el R.D.801/2005 y el R.D.14/2008 (Pla 2005-2008)
BOE 24/12/2008

– Normes UNE, per canonades de PVC: UNE-EN 1453 i 1329 per evacuació d’aigües residuals i
pluvials; UNE-EN 607 per canalons d’aigües pluvials: UNE-En 12200 per baixants d’aigües pluvials; i
UNE-EN 1401 per la connexió amb la xarxa de sanejament.

Instal·lació climatització

– En general totes aquelles Normes, resolucions i disposicions d’aplicació general, referents a la posta
en servei de instal·lacions de evacuació en edificis i xarxa de sanejament.

- REGLAMENT DE INSTALACIONES TÉRMIQUES EN ELS EDIFICIS. (RITE. INSTRUCCIONS
TÉCNIQUES COMPLEMENTÀRIES. Real Decret 1751/98 (BOE 5/8/98).
- NBE- CT - 79.Condiciones tèrmiques en els edificis. (1992) .Madrid: MOPU.

Instal·lació solar
- Real Decret 314/2006, del 17 de març pel que s’ha aprova el CTE-HE 4 Ahorro de energíaContribución solar mínima de ACS.

Normativa aigua
– Real Decreto 314/2006, del 17 de març on s’ha aprova el CTE-HS Salubridad (secció HS4,
subministra d’aigua)

- RITE. REGLAMENT DE INSTAL·LACIONS TÉRMIQUES EN ELS EDIFICIS (Real Decret 1751/1998,
de 31 de juliol de 1998)
- UNE-EN 12975-1 SistemEs solars tèrmics i els seus components. Captadors solars.

– NIA. Normes bàsiques per les instal·lacions interiors de subministra d’aigua
(Ordre del 9 de Desembre de 1975)

- UNE 94.002 Instal·lacions solars tèrmiques per la producció de ACS. Càlcul de la demanda de
energia tèrmica.

– NTE IFF-IFC. Norma tecnològica de la edificació. Aigua freda - calenta de 1973
– RITE. REGLAMENT DE INSTAL·LACIONS TÉRMIQUES EN ELS EDIFICIS
(Real Decreto 1751/1998, de 31 de juliol de 1998)
– N.B.A. Normes Bàsiques p er les Instal·lacions Interiors de Subministra d’aigua.
(O.M. 9 de Desembre de 1975)

- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió REBT de 2/08/02 Real decret 842/2002
- Normes tecnològiques de la Edificació corresponents
- Ordenances municipals
Normativa Autonòmica

– Resolució de la Dirección General de Industria i Energia pel que es completa l’apartat 1.5 del Títol
Primer de les Normes Bàsiques per les instal·lacions Interiors de subministres d’ Aigua en relació amb
el dimensionat de les Instal·lacions interiors per canonades de coure.
(B.O.E. de 7 de Març de 1980)
– Normes UNE, d’ obligat compliment, pel dimensionat de canonades i, en general qualsevol altre
element de la Instal·lació d’aigua.
– Ordenances de Seguretat i Higiene en el treball
(O.M.T. de 9 de Març de 1971 del Ministeri de Treball)
– Reglament de subministres d’aigua dictats per la Comunitat Autònoma de Catalunya.
– En general totes aquelles Normes, resolucions i disposicions d’aplicació general, referents a la posta
en servei dels aparells sanitaris i , en el seu cas, d’elements de calefacció i aigua calenta sanitària.
– Normatives sobre velocitats admissibles, pérdues de càrrega unitàries i totals, així com
simultaneïtats.
– Ordenances municipals
Instal·lació de sanejament
– Real Decret 314/2006, del 17 de març pel que s’ha aprova el CTE-HS 5 Salubridad – Evacuació de
aigües pluvials i residuals.

-

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària de l’edificació en les obres de rehabilitació dels
sostres d’edificis d’habitatges, Ordre del 18 de gener del 1994 D.O.G.C núm 1852 de 28-I1994.

-

Decret 55/2009 sobre condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat, 7 d’abril
del 2009. Decret d’habitabilitat.

Normatives municipals
-

Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) 17 de juliol del 2010, Sallent.

10.9 FITXES D’ELEMENTS

Datos técnicos
Dimensiones
Sistema Weishaupt Solar WTS-F1
Peso/Superficie

Material

Aportación térmica

K1 / K2
kg
m2
m2
m2

Material del absorbedor
Recubrimiento del absorbedor
Material del bastidor
Material aislante
Material de juntas
Tapa transparente

Chapa de aluminio con tubo de cobre, soldado por láser
Recubrimiento selectivo tricapa
Perfil de aluminio
Lana mineral
EPDM
Cristal Solar, clase 1

Potencia del colector

Los colectores solares Weishaupt son de alta eficiencia
kWh/m2/a
y, por ello, cumplen las exigencias más estrictas,
como, por ejemplo, las del Angel Azul
Valores en banco de pruebas: Intensidad de radiación 1000W/m2 kW
Ta = 20°C, Tm = 50°C medida en el colector

Potencia térmica / Colector individual

42
2,59
2,29
2,33

K3 / K4

Colector
Superficie bruta
Superficie absorbedora
Superficie apertura (sup. entrada luz)

Normas

EN 12975

Homologación/Certificación

Instituto para Termodinámica y Técnica Térmica (Alemania) Informe de pruebas:
06COL476OEM01(K1, K2), SPF C691(K3, K4)
Certificado DIN CERTCO, Solar Keymark

53
2,55
2,28
2,29

> 525

1,63

Ejecución del campo de colectores

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Encastrado vertical
Ejecución de colector K 2

Ah
Lv

274
276

399
276

526
276

652
276

778
276

903
276

1024
276

-

-

-

-

-

-

-

-

Encastrado horizontal
Ejecución de colector K 1
Disposición horizontal

Ah
Lv

445
190

657
190

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Encastrado horizontal
Ejecución de colector K 1
Disposición horizontal,
2 filas sobrepuestas

Ah
Lv

234
321

-

445
321

-

657
321

-

869
321

-

-

-

-

-

-

-

-

Encastrado horizontal
Ejecución de colector K 1
Disposición horizontal,
3 filas sobrepuestas

Ah
Lv

-

234
451

-

-

445
451

-

-

657
451

-

-

-

-

-

-

-

Encastrado, horizontal
Ejecución de colector K 1
Disposición horizontal,
4 filas sobrepuestas

Ah
Lv

-

-

234
582

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sobre tejado horizontal
Ejecución de colector K 1

Ah
Lv

432
123

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sobre tejado vertical
Ejecución de colector K 1

Ah
Lv

261
209

391
209

522
209

652
209

782
209

913
209

1043
209

-

-

-

-

-

-

-

-

Cubierta plana horizontal
Ejecución de colector K 1

Ah
Lv
F30°
F45°

432
115
112
112

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cubierta plana vertical
Ejecución de colector K 2

Ah
Lv
F30°
F45°

261
176
215
156

391
176
215
156

522
176
215
156

652
176
215
156

782
176
215
156

913
176
215
156

1043
176
215
156

-

-

-

-

-

-

-

-

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Cubierta plana horizontal
Ejecución de colector K 3

Ah
Lv
F30°
F45°
H30°
H45°

856
122
123
123
95
120

1070
122
123
123
95
120

1284
122
123
123
95
120

1498
122
123
123
95
120

1712
122
123
123
95
120

1926
122
123
123
95
120

2140
122
123
123
95
120

2354
122
123
123
95
120

2568
122
123
123
95
120

2782
122
123
123
95
120

2996
122
123
123
95
120

3210
122
123
123
95
120

3424
122
123
123
95
120

3638
122
123
123
95
120

3852
122
123
123
95
120

Cubierta plana vertical
Ejecución de colector K 4

Ah
Lv
F30°
F45°
H30°
H45°

513
208
192
157
130
174

641
208
192
157
130
174

769
208
192
157
130
174

897
208
192
157
130
174

1025
208
192
157
130
174

1154
208
192
157
130
174

1282
208
192
157
130
174

1410
208
192
157
130
174

1538
208
192
157
130
174

1666
208
192
157
130
174

1795
208
192
157
130
174

1923
208
192
157
130
174

2051
208
192
157
130
174

2179
208
192
157
130
174

2307
208
192
157
130
174

Ah
Lv
F30°
H30°

10

Nº de colectores / Medidas del campo *

2

3

4

Dimensiones en cm *
Anchura horizontal
Longitud vertical
Fondo a 30° (45°) de inclinación del colector
Altura a 30° (45°) de inclinación del colector

11

4.

MASTER BASE

ACABADO

Una vez alcanzado el endurecimiento necesario fratasar hasta lograr un acabado rústico. En caso de acabado
fino fratasar primero con fratás de plástico ó madera y posteriormente asentar con llana de acero inoxidable.

BOLETÍN TÉCNICO INFORMATIVO

Humedecer el mortero colocado con agua pulverizada durante las 24 horas siguientes a su ejecución,
manteniendo húmeda la superficie enfoscada para su correcto curado.

BOLETÍN TÉCNICO INFORMATIVO

APLICACIONES
¾

Revestimientos interiores y exteriores, levante fabrica con ladrillos, bloques de hormigón y piedra,
saneamiento de tapiales, rejunte de sillares, etc. Permite acabados y texturas “extrafinas”.

DATOS TÉCNICOS IBERCAL MASTER BASE

DESCRIPCIÓN
Mortero de saneamiento, levante y/o revestimiento, a base de cal hidráulica natural pura, y
áridos
seleccionados. Natural 100% sin resinas ni aditivos. Indicado para obras nuevas, rehabilitación y
restauraciones antiguas en las que se requieren morteros con características de antaño o similares al original.
Éste mortero de revestimiento posee cualidades que no pueden obtenerse naturalmente con cementos o con
cales artificiales. Sólo la cal natural pura permite los cambios gaseosos entre el interior y el exterior de la
vivienda. Aplicación manual, incluso sobre tapiales. Puede terminarse con Revoquillo, Master 300, Master 450,
Silex 200 y pinturas a la cal a al silicato.
PROPIEDADES
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Fraguado por reacción química de sus propios componentes.
Elevadas resistencias mecánicas
Elevada permeabilidad al vapor de agua, térmico, impermeable, transpirable.
Reducido contenido en sales solubles.
Facilidad de aplicación.
Propiedades fungicidas y bactericida.
Muy adherente, alta tixotropía y sin descuelgues ni rechazos, Permite espesores de una sola pasada.
Facilidad para extender y trabajar, mortero plástico, graso y untuoso.

PUESTA EN OBRA
1.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE
¾
¾

2.

Polvo ligeramente grisaceo/crema
1,5 mm
Aprox. 1.555 Gr./ lt
Aprox. 1.582 Gr / m2 y mm de espesor
5 – 35 ºC
1,0 cm
DENSIDAD APARENTE (UNE-EN 1015-6)
AGUA DE AMASADO
1,85 gr/cm3
17 %
RETENCION DE AGUA (UNE 83816)
CAPILARIDAD
99%
< 2gr.
7 DIAS
28 DIAS
2
RESISTENCIA A COMPRESION (UNE-EN 1015-11)
<10 kg / cm
<30 kg / cm2
RESISTENCIA A FLEXOTRACCION (UNE-EN 1015-11)
<7 kg / cm2
<10 kg / cm2

CONSERVACIÓN
Almacenar en lugar cubierto y seco, adoptar precauciones idénticas a las del cemento.
PRECAUCIONES
PRODUCTO IRRITANTE DE LA PIEL, LOS OJOS Y LAS VIAS RESPIRATORIAS. SE RECOMIENDA USAR MEDIDAS
DE PROTECCIÓN TALES COMO GUANTES, GAFAS Y MASCARILLAS. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS
NIÑOS.
ADVERTENCIA: Las indicaciones y prescripciones aquí reflejadas, son fruto de nuestra experiencia, ensayos internos y
nuestro buen hacer. Por tanto, antes de utilizar el producto, quien vaya a utilizarlo deberá determinar si es apropiado o no
para el uso previsto y asumirá toda responsabilidad que pudiera derivar de su empleo. Estas recomendaciones no implican
garantía alguna, ya que las condiciones de aplicación quedan fuera de nuestro control. Por tanto las garantías del producto
se resumen estrictamente a defectos de fabricación.

MEZCLA
¾
¾

3.

Limpiar el soporte eliminando cualquier resto de polvo, líquidos, desconchamientos, etc. También
deberán ser eliminados eventuales residuos de eflorescencias y cualquier otra sustancia que pueda
perjudicar una buena adherencia al soporte.
Saturar el soporte con agua a baja presión con objeto de impedir que éste absorba agua a la mezcla.
Una saturación insuficiente podría dar lugar a pérdidas de adherencia y aparición de grietas en el
mortero. En el caso de que el soporte no pueda ser saturado se recomienda como mínimo mojarlo
ligeramente para permitir que el mortero agarre.

PRESENTACION
TAMAÑO MÁXIMO
DENSIDAD APARENTE DEL POLVO
RENDIMIENTO EN PARED
TEMPERATURAS DE APLICACIÓN
ESPESOR MÍNIMO DE CAPA
CONSISTENCIA (UNE-EN 1015-3)
175 mm
AIRE OCLUIDO (UNE-EN 1015-7)
22 %

Mezclar el producto en polvo con agua, ajustando ésta hasta la consistencia requerida. Aprox. 5 Lt.,
por saco de 30 kg.
Amasar utilizando una mezcladora hasta homogeneización del producto.

EJECUCIÓN (como mortero de revoco)
¾

Se recomienda aplicar una primera mano con una consistencia semifluida, aplicando capas sucesivas
de 1,5 o 2 centímetros de espesor, hasta lograr el espesor final deseado. Se aplicará cada capa
sucesiva antes de que la anterior se haya endurecido. En caso necesario, volver a mojar la capa
previamente aplicada antes de extender la siguiente. Utilizar siempre que sea posible llana de madera
o plástico.

marca y logotipo son propiedad del Grupo HORMIARTE, queda por tanto prohibida, su reproducción total o
parcial sin consentimiento expreso del propietario.

ATENCIÓN AL CLIENTE 902 11 54 51 E-mail: info@ibercalmorteros.es URL: www.ibercalmorteros.es

CUADRO DE CARGAS
PANEL TIPO
(kg/m2) para flecha= L/200
3 apoyos 4 apoyos 5 apoyos
TAH 10-40-19
230
345
460
TAH 10-50-19
263
395
527
TAH 10-60-19
297
445
593
TAH 10-80-19
363
545
727
TAH 10-100-19 518
706
918

Thermochip - TAH

DISTANCIA ENTRE EJES (mm)
3 apoyos 4 apoyos 5 apoyos
1200
800
600
1200
800
600
1200
800
600
1200
800
600
1200
800
600

Hidrófugo + abeto
El panel THERMOCHIP TAH está formado por un tablero de aglomerado hidrófugo en su cara
exterior, un núcleo de espuma de poliestireno extruido y tabla machiembrada de abeto en el
interior; y ofrece la posibilidad de construir cubiertas con el valor añadido del friso de madera
tradicional
como
acabado
interior,
en
diferentes
opciones
de
barnizado.
La elección del grosor de su núcleo determinará la consecución de los valores de aislamiento
requeridos
en
cada
caso.

COMPONENTES
PANEL TIPO NÚCLEO AISLANTE (mm)
40 50 60 80 100
TAH 10-40-19
N
TAH 10-50-19
N
TAH 10-60-19
N
TAH 10-80-19
N
TAH 10-100-19
N

PANEL TIPO

E - Cara exterior: Tablero aglomerado hidrófugo de 19mm.
N - Núcleo aislante: Espuma de poliestireno extruido.
L - Lengüeta de tablero de fibra para ensamblado entre paneles.
I - Cara interior: Tabla friso de abeto de 10mm.

TAH 10-40-19
TAH 10-50-19
TAH 10-60-19
TAH 10-80-19
TAH 10-100-19

PROPIEDADES TÉRMICAS
Resistencia al
Transmitancia
vapor de agua
U (W/m2ºK)
MNs/g
0,58
22
0,48
27,5
0,41
33
0,31
44
0,21
55

DIMENSIONES
Largo Ancho

Grosor

PESO
Kg/m2

2400
2400
2400
2400
2400

69
79
89
109
129

20,0
20,3
20,8
21,6
22,3

552
552
552
552
552

Acabados TAH

Copyright © Thermochip, S.L.U. - c/ La Medua, s/n - 32330 Sobradelo de Valdeorras (Orense España) - Telfs. 988 335 585 - 988 335 410
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Parquet Encolado

Se compone de tablilla maciza de diferentes medidas, las más usuales son:
250/300 x 50/60 x 10 mm. y la que se denomina de gran formato cuya medida es:
350/450 x 70/75 x 14 mm.
Este pavimento va encolado al pavimento base el cual tiene que tener una resistencia
apropiada para poder instalar el parquet.

Parquet Machiembrado

PRODUCTOS

La instalación tradicional y más recomendable de parquet machihembrado es clavar la tarima
maciza sobre unos rastreles previamente fijados al subpavimento y rellenados con mortero.
Otra forma de instalación es mediante rastreles flotantes apoyados sobre un fieltro asfáltico
extendido sobre una capa de arena bien nivelada.
Las medidas mas usuales del parquet machihembrado son las de:
300-1500 x 70 x 22 mm JL
500-2200 x 90/120/140 x 22 mm JL.

2. Sistema UPONOR de Suelo Radiante

• Sistema de calefacción por suelo radiante
UPONOR tradicional.
• Sistema de calefacción por suelo radiante
UPONOR con difusores.
• Sistema de calefacción por suelo radiante
UPONOR para renovación.

Aditivo para
mortero

Criterios

- Uponor Wirsbo evalPEX 16x1,8

110301610

m

Superficie calefactada dividido entre el
paso entre tubos (en m).

- Uponor Wirsbo evalPEX 17x2,0

110301700

m

Superficie calefactada dividido entre el
paso entre tubos (en m).

- Uponor Wirsbo evalPEX 20x1,9

110302010

m

Superficie calefactada dividido entre el
paso entre tubos (en m).

350000010

Kg

Superficie calefactada dividido entre
10 (espesor de mortero de 5 cm).

Curvatubo

- Uponor Curvatubo 16/17

20189026

Ud.

Doble del número de circuitos

- Uponor Curvatubo 20

20189027

Ud.

Doble del número de circuitos

Uponor Kit colector básico Q&E

801201

Ud.

Mínimo 1 por planta. Máximo 12 circuitos por colector

Uponor Conjunto básico Q&E

801221

Ud.

Número de circuitos menos 2

- Uponor Adaptador tradicional 16x1,8

302027

Ud.

Doble del número de circuitos

- Uponor Adaptador tradicional 17x2,0

302028

Ud.

Doble del número de circuitos

- Uponor Adaptador tradicional 20x2,0

302029

Ud.

Doble del número de circuitos

880000204

Ud.

Número de colectores de 2 a 4 salidas

880000507

Ud.

Número de colectores de 5 a 7 salidas

880000812

Ud.

Número de colectores de 8 a 12 salidas

78594

Ud.

Número total de circuitos

- Uponor Caja conexiones Co. Sy.
220V c/ control de bomba

3020104

Ud.

Mínimo 1 por cada caja de colectores
Máximo 1 por cada 6 termostatos

- Unidad base Uponor Genius 220V

302016

Ud.

1 por cada caja de colectores.

- Termostato básico Uponor
Comfort System 220V

3020109

Ud.

Número de zonas de regulación térmica
independiente.

- Termostato transmisor Uponor
Genius

302017

Ud.

Número de zonas de regulación térmica
independiente.

Uponor Grupo de impulsión
- Grupo 22N

125012

Ud.

1 por instalación.

Uponor Grupo de impulsión
- Grupo 45N

125016

Ud.

1 por instalación.

Uponor Grupo impulsión - Grupo
22N con centralita de regulación

125112

Ud.

1 por instalación.

Uponor Grupo impulsión - Grupo
45N con centralita de regulación

125116

Ud.

1 por instalación.

Ud.

1 por instalación.
Potencia 11 KW.

Uponor Aditivo para mortero

Colector
distribuidor
ida/retorno

Opciones

Adaptador

Opciones

ambiente a calefactar por medio de radiación y de
convección natural.
El espesor de la capa emisora, dependiendo del
panel aislante y la tubería Uponor escogidos oscila
entre los 8,6 y los 9,5 cm.
El resto de este manual profundizará en este
sistema constructivo.

Ud.

Tubería
emisora

2.1. Sistema UPONOR tradicional
Se utiliza como regla general como sistema de
calefacción por suelo radiante UPONOR.
La capa de mortero de cemento por encima de
tubos almacena la energía calorífica aportada por
el caudal de agua caliente que circula a través de
las tuberías UPONOR, y esta energía es cedida al
pavimento. El pavimento emite la energía al

Código

Opciones

Estos sistemas poseen tuberías UPONOR,
colectores y sistemas de regulación e impulsión
comunes a todos ellos.

Nombre Uponor

Opciones

Todos los componentes que constituyen cada uno
de los sistemas UPONOR se han estudiado y
desarrollado para trabajar en conjunto. Con objeto
de asegurar la máxima calidad de la instalación, la
compatibilidad entre los componentes y su
idoneidad, se recomienda incluir en las instalaciones de calefacción por suelo radiante sólamente
elementos UPONOR.
UPONOR ha desarrollado las más avanzadas
soluciones en sistemas de calefacción por suelo
radiante. Las soluciones destinadas a uso
residencial se pueden dividir en tres sistemas cuya
diferencia radica en la estructura de la capa
emisora, factor éste que viene determinado por las
características particulares del edificio a calefactar.

Componente

Caja de
colectores

Componentes del sistema:
Ud.

Criterios

Film
antihumedad

Uponor Film polietileno

350000007

m2

Superficie de suelo base con riesgo de
humedades.

Zócalo perimetral

Uponor Zócalo perimetral

350000002

m

Suma de todos los perímetros de los
locales a calefactar.

- Uponor Panel moldeado de grapas
- Uponor Grapa especial panel moldeado

350000000
350000004

Ud.
Ud.

Superficie calefactada dividido por 0,54
m2.Superficie calefactada multiplicado por 10.

- Uponor Panel moldeado de tetones

302011

Ud.

Superficie calefactada dividido por
0,62 m2.

- Uponor Panel moldeado de tetones
plastificado

302011F

Ud.

Superficie calefactada dividido por
0,62 m2.

Opciones

Panel aislante

- Uponor Lámina portatubos 11 mm
- Uponor Lámina portatubos 33 mm

30201011
30201033

Ud.
Ud.

Unidad de
regulación

Termostato

Grupo de
impulsión

Superficie calefactada dividido por
1,23 m2.

Caldera
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Uponor Cabezal electrotérmico Q&E 220 V

Opciones

Código

Opciones

Nombre Uponor

Opciones

Cabezal

Componente

-

Uponor Caja metálica para
colectores de 2 a 4 salidas
Uponor Caja metálica para
colectores de 5 a 7 salidas
Uponor Caja metálica para
colectores de 8 a 12 salidas

Aplicaciones de Calefacción y Climatización

Caldera para suelo radiante
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Radiadores de aluminio

Uponor

Uponor

Uponor caja metálica para colectores

Uponor
Uponor

DUBAL
Radiadores de aluminio para instalaciones de agua caliente
hasta 6 bar y 110 °C o vapor a baja presión hasta 0,5 bar.

Características principales

Uponor

– Radiador reversible de dos estéticas,
permite su instalación con frontal plano o
con aberturas.
– Radiadores formados por elementos
acoplables entre sí mediante manguitos de
1" rosca derecha-izquierda y junta de
estanquidad.
– Elementos fabricados por inyección a

Uponor

Dimensiones y Características Técnicas
Uponor
Cotas en mm
Modelos

DUBAL 30
DUBAL 45
DUBAL 60
DUBAL 70
DUBAL 80

Por elemento en kcal/h
Peso
Capacidad
aprox. Frontal aberturas Frontal plano
agua I
kg
D
(1)
(2)
(1)
(2)

A

B

C

288
421
571
671
771

218
350
500
600
700

80 147
80 82
80 82
80 82
80 82

0,27
0,29
0,36
0,43
0,50

1,45
1,13
1,43
1,63
1,83

84,9
112,8
147,7
170,9
189,9

71,3
79,5
103,9
119,1
133,7

86,7
108,7
142,6
165,7
184,0

70,5
76,2
99,0
113,7
127,9

Exponente "n"
de la curva
característica
Frontal Frontal
aberturas plano
1,30
1,35
1,35
1,34
1,33

1,29
1,35
1,34
1,34
1,34

Rosca izquierda

Uponor
wirsbo-evalPEX

Rosca derecha

Uponor

capas secado al horno).
– Accesorios compuestos por: Tapones y
reducciones, pintados y cincados con
rosca a derecha o izquierda, juntas,
soportes, purgador automático
PA5 1"(D ó I) y spray pintura para
retoques.

Rosca derecha

Uponor

Rosca izquierda

Uponor

presión de la aleación de aluminio
previamente fundida.
– Radiadores montados y probados a la
presión de 9 bar.
– Pintura de acabado en doble capa.
Imprimación base por electroforesis
(inmersión) y posterior capa de polvo
epoxi color blanco RAL 9010 (ambas

(1) = Emisión calorífica en Kcal/h según UNE 9-015-86 para Δt= 60 °C (A título informativo)
(2) = Emisión calorífica en Kcal/h según UNE EN-442 para Δt= 50 °C
Δt = (T. media radiador -T. ambiente) en °C
Exponente "n" de la curva característica según UNE EN-442

Los orificios de los elementos van roscados a 1" derecha a un lado e izquierda al otro.
Al realizar el pedido, prestar especial atención en la acertada elección del sentido de rosca
de las reducciones y tapones.

Montaje

Instalación

Prueba hidráulica

Si se desea ampliar un radiador a mayor número
de elementos deben usarse los manguitos y las
juntas correspondientes.

En instalaciones con radiadores de
aluminio se debe tener las siguientes
precauciones:
– Colocar siempre en cada radiador un
purgador automático PA5-1 (D ó I).
– Tratar el agua de la instalación para mantener el
PH entre 5 y 8.
– Evitar que el radiador una vez instalado quede
completamente aislado de la instalación,
impidiendo que la llave y el detentor queden
cerrados simultáneamente por algún tiempo.

Se recomienda probar los radiadores después de
la instalación a una presión de 1,3 veces la que
deberán soportar.

Manguito M-1" A
Junta 1" 42 x 32 x 1

Código
194002003*
194003005*

* En conjunto de 50 unidades

(Consultar montaje radiadores hierro fundido).
La colocación de tapones y reducciones, no
precisa de estopada o similar, la estanquidad se
realiza mediante la misma junta del manguito.

Fig.2.1 - Sistema UPONOR de calefacción por suelo radiante tradicional
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Forma de suministro
– Se expiden en bloques de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 y 14 elementos, debidamente protegidos
con cantoneras de poliestireno expandido y
retractilado con plástico individual.
– Accesorios adicionales: ver "Accesorios para
radiadores".
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3HOGDxR5HO[FP  
3HOGDxR3XO[FP  
3HOGDxR1DW[FP  
3HOGDxR5HO[FP  

Cod. Ref. P/C
(1 $
(% $
($ $
.&' $
.&$ $
.&( $
.&& $
.%= $
.&% $
23) $
.-* $
< $ 
< $ 
< $ 
< $ 
< $ 
< $ 
<+ $ 
< $ 
< $ 
<5 $ 
< $ 
< $ 
<' $ 
< $ 
< $ 
<( $ 
< $ 
< $ 

 

Valois

30 x 30 / 31,6 x 31,6 / 45 x 45
12 x 12” / 12 x 12” / 18 x 18”

10 x 10 / 30 x 60 / 40 x 40 / 60 x 60 Porcelánico
4 x 4” / 12 x 24 / 16 x 16 / 24 x 24” Porcelain

&DQDSD%ODQFR[FP
-
&DQDSD%ODQFR[FP5HF
,

9DORLV3

&DQDSD%HLJH[FP
,
&DQDSD%HLJH[FP5HF
+=

$
$

$
$

Canapa
Porcelánico
Porcelain

&DQDSD)HUUR[FP
.
&DQDSD)HUUR[FP5HF
,

Pavimento
Floor Tiles

$
$

9DORLV

2UOHDQV9DORLV3/LVWHOR/LQH
[FP
8=0
$


2UOHDQV9DORLV3/LVWHOR/LQH
[FP
8=1


9DORLV5HO

2UOHDQV9DORLV
3ÉQJXOR/LQH
[FP
8=/
$


CANAPA BLANCO
%DVH[FP
%DVH5HF[FP

$

Cod. Ref. P/C
2 5
'' 5

CANAPA BEIGE
%DVH[FP
%DVH5HF[FP

2UOHDQV9DORLV3/LVWHOR/LQH
[FP
8=2


2UOHDQV9DORLV5HO/LVWHOR/LQH
[FP
8=,
$


2UOHDQV9DORLV5HO/LVWHOR/LQH
[FP
8=-


$

2UOHDQV9DORLV
5HOÉQJXOR/LQH
[FP
8=*
$


$

2UOHDQV9DORLV5HO/LVWHOR/LQH
[FP
8=.

30 x 60 cm.
40 x 40 cm.
60 x 60 cm. RELIEVE 60 x 60 cm. 30 x 60 cm. RELIEVE 40 x 40 cm.
NATURAL NATURAL P U L I D O P U L I D O NATURAL P U L I D O

10,5

Valois
60 x 60 cm.
30 x 60 cm. M E D I A

RELIEVE

10

9,5

9,3

9,1

8,4

$

40 x 40 cm.

2

VALOIS
%DVH3XO[FP
%DVH5HO[FP 
%DVH1DW[FP 
%DVH1DW[FP 
%DVH3XO[FP
%DVH5HO[FP 
%DVH1DW[FP 
%DVH3XO[FP
%DVH5HO[FP 
%DVH1DW[FP 
%DVH3XO[FP
5RGDSLp3XO[FP
5RGDSLp1DW[FP
5RGDSLp5HO[FP
5RGDSLp3XO[FP
5RGDSLp1DW[FP
5RGDSLp5HO[FP
5RGDSLp3XO[FP
5RGDSLp1DW[FP
5RGDSLp5HO[FP
3HOGDxR3XO[FP
3HOGDxR1DW[FP
3HOGDxR5HO[FP
3HOGDxR3XO[FP  
3HOGDxR1DW[FP  
3HOGDxR5HO[FP  
3HOGDxR3XO[FP  
3HOGDxR1DW[FP  
3HOGDxR5HO[FP  

Cod. Ref. P/C
(+ $
(' $
(& $
:< $
.&3 $
:= $
.&4 $
.&6 $
.&5 $
23* $
.-+ $
<: $ 
<8 $ 
<9 $ 
<4 $ 
<2 $ 
<3 $ 
<= $ 
<; $ 
<< $ 
<7 $ 
<5 $ 
<6 $ 
<( $ 
<$ $ 
<& $ 
<) $ 
<% $ 
<' $ 

RELIEVE
NATURAL RELIEVE NATURAL

4
 

Cod. Ref. P/C
1 5
'& 5

CANAPA FERRO
%DVH[FP
%DVH5HF[FP

&DQDSD5RMR[FP
/
&DQDSD5RMR[FP5HF
,

&DQDSD$]XO[FP
+
&DQDSD$]XO[FP5HF
+<

$
$

$
$

Cod. Ref. P/C
3 5
'( 5

CANAPA ROJO
%DVH[FP
%DVH5HF[FP

Cod. Ref. P/C
4 5
') 5

CANAPA AZUL
%DVH[FP
%DVH5HF[FP

SUAVE

Canapa

9

2

Canapa

10

2

30x30/31,6x31,6

45x45

SUAVE

Cod. Ref. P/C
0 5
'% 5

30X30cm

45x45cm

45x45REC

 

Carthago

Corten

40 x 40 Porcelánico
16 x 16” Porcelain

30 x 60 / 45 x 45 / 60 x 60 / 45 x 90 Porcelánico
12 x 12” / 12 x 24” / 18 x 18” / 24 x 24” / 18 x 35” Porcelain

&RUWHQ(QHUJ\

&RUWHQ(QHUJ\63[
[FP
8

&RUWHQ(QHUJ\630RVDLFR
[
[FP

8
$

$



&RUWHQ%HLJH(QHUJ\63
0RVDLFR[
[FP
8


Corten
Energy

30 x 60 cm.
45 x 45 cm.

10

60 x 60 cm.

10,5

45 x 90 cm.

12

F I N E

5

45 x 45 cm.

2

30 x 60 cm.
60 x 60 cm.
45 x 90 cm.
F I N E

FUERTE

$

&DUWKDJR*UDQD
2(6

$

&DUWKDJR0DUILO
2(7

$

&DUWKDJR1HJUR
2(8

$

&257(1(1(5*<


&RG5HI 3&
%DVH,QW1R5HF[FP .2 $
%DVH63[FP
.6 $
5RGDSLp63[FP
4 $ 
5RGDSLp63[FP
: $ 
3HOGDxR63[FP   9 $ 
3HOGDxR63[FP   : $ 
3HOGDxR,QW[FP   = $ 
3HOGDxR,QW[FP   = $ 
%DVH,QW1R5HF[FP .: $
%DVH63[P
/ $
5RGDSLp,QW[FP
/ $ 
5RGDSLp63[FP
, $ 
3HOGDxR637RS5HFWR[FP%$ 
%DVH,QW1R5HF[FP ., $
%DVH63[FP
/ $
5RGDSLp63[FP
: $ 
%DVH63[FP
/ $

7$8),1(&257(1(1(5*<

$

&DUWKDJR%HLJH
2(5


%DVH)LQH63[FP

30 x 60 cm.
45 x 45 cm.
60 x 60 cm.
45 x 90 cm.
F I N E

CARTHAGO BEIGE
5RGDSLp[FP
3HOGDxR[FP

CARTHAGO GRANA
5RGDSLp[FP
3HOGDxR[FP

Cod. Ref. P/C
2. $ 
2. $ 

CARTHAGO MARFIL
5RGDSLp[FP
3HOGDxR[FP

&RG5HI 3&
9 $

Cod. Ref. P/C
2. $ 
2. $ 

CARTHAGO NEGRO

FUERTE

Carthago

30 x 60 cm.
45 x 45 cm.
60 x 60 cm.
45 x 90 cm.

Cod. Ref. P/C
2. $ 
2. $ 

15

BEIGE
GRANA
MARFIL

5RGDSLp[FP
3HOGDxR[FP

Cod. Ref. P/C
2. $ 
2. $ 

4

4
 

 

Oxus

30 x 58 / 31,6 x 60 Revestimiento
12 x 23” / 12 x 24” Wall Tiles

2[XV5RMR/LVWHORÐYDORV
[FP
;&3


5

2[XV5RMR/LVWHOR
[FP
;*

2[XV5RMR/LVWHOR&tUFXORV
[FP
;&2
5


2[XV5RMR/LVWHOR
[FP
;)%


2[XV%ODQFR/LVWHOR
ÐYDORV[FP
;&/


5

2[XV5RMR/LVWHOR/LQH[FP
;*


5

2[XV%ODQFR/LVWHOR
[FP
;)


2[XV%ODQFR
42

5

2[XV%ODQFR/LVWHOR/LQH[FP
;*


5

2[XV%ODQFR/LVWHOR/LQH
[FP
;(8


2[XV1HJUR/LVWHOR
[FP
;*

5

2[XV1HJUR/LVWHOR&tUFXORV
[FP
;&0
5


2[XV5RMR/LVWHOR/LQH
[FP
;(:


2[XV%ODQFR/LVWHOR
[FP
;*

5

2[XV%ODQFR/LVWHOR&tUFXORV
[FP
;&.
5


2[XV1HJUR/LVWHOR
ÐYDORV[FP
;&1


2[XV5RMR
44

2[XV1HJUR/LVWHOR
[FP
;)$


2[XV1HJUR
43



5

5

5



5

5

5



5

5

5

2[XV1HJUR/LVWHOR/LQH[FP
;*


5

2[XV1HJUR/LVWHOR/LQH
[FP
;(9


5

9HUSDYLPHQWRFRRUGLQDGRHQODSiJLQD
/DXQLGDGGHYHQWDHVHOP
30 x 58 cm.

Oxus

11,2

2
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