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1. ANTECEDENTS I OBJECTIUS DEL PROJECTE 
 
El present projecte és fruit de la històrica reivindicació per manca d’equipaments 
esportius que pateix el barri del Poblenou de Barcelona des de fa anys. Són diverses les 
demandes que s’han fet per part dels veïns, i dels clubs esportius i culturals, per tal de 
que l’Ajuntament de Barcelona doti aquest barri d’un gran equipament esportiu i 
cultural ubicat al camí antic de València 82. Aquesta demanda té un esperit integrador i 
permetria guanyar un espai de proximitat molt necessari per a la gent que hi viu. 
 
L’objectiu d’aquest projecte és elaborar tota la documentació necessària per tal de 
poder dur a terme la construcció d’un nou poliesportiu en un solar (ara hi ha un 
pàrquing a l’aire lliure) ubicat al barri del Poblenou de Barcelona. 
 
La construcció es preveu que tingui un ús destinat a equipament socio-esportiu, amb 
una pista interior de bàsquet, futbol sala, handbol i altres esports, tres pistes a l’aire 
lliure per a la pràctica del pàdel, i finalment, un pàrquing també exterior. 
 
La realització d’aquest projecte buscarà les solucions més òptimes i satisfactòries per a 
la construcció d’un poliesportiu. 
 
Es tindrà en compte l’afectació urbana que conseqüentment té una obra d’aquestes 
característiques, i es prendran les mesures necessàries per tal d’ocasionar el mínim de 
molèsties als veïns. Per això, es respectaran els límits d’actuació, es combinarà la feina 
amb al respecte a la vida quotidiana dels veïns i es coordinarà amb l’Ajuntament els 
talls de trànsit necessaris per al bon funcionament de la construcció. 
 
Pel correcte desenvolupament del projecte caldrà instal·lar els serveis necessaris pel 
bon funcionament de la construcció: aigua potable, xarxes de sanejament d’aigües 
pluvials i residuals, derivades de l’activitat o altres fenòmens, energia elèctrica, 
telecomunicacions, gas, etc. 
 
Altres objectius complementaris seran: 
 

- Projectar una construcció econòmica, eficient i funcionalment sostenible. 
- Projectar una construcció d’acord amb l’aspecte dels edificis propers, evitant 

així un alt impacte visual. 
- Realitzar una construcció senzilla i segura pels treballadors i usuaris. 
- Projectar un poliesportiu que compleixi la normativa vigent de l’edificació, i de 

les normes urbanístiques de la ciutat. 
- Utilitzar processos constructius poc agressius amb el medi ambient i amb un 

tractament apropiat pels residus sòlids i líquids. 
- Planificar una bona logística de transport a l’obra, per interferir el mínim en el 

trànsit rodat que existeix a les zones annexes a la construcció. 
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2. SITUACIÓ I HISTÒRIA 
 
El poliesportiu està situat al barri del Poblenou de 
Barcelona, concretament al carrer antic de València 
82, delimitat aquest pels carrers: Espronceda, Lope 
de Vega i Pallars. 
 
El barri del Poblenou és un dels 10 barris que 
formen el districte de Sant Martí, al nord-est de la 
ciutat. Des del 2006, està limitat entre els carrers 
Jaume Vicens Vives, l’avinguda Icària, Àvila, Pere IV, 
la Llacuna, l’avinguda Diagonal, Bac de Roda i el 
passeig Taulat fins l’espigó de la Mar Bella. El seu 
eix central i cívic més popular i concorregut és la 
Rambla del Poblenou, que travessa el centre 
històric de mar a muntanya.  

Figura 1. Límits del barri del Poblenou. 

Durant més de 100 anys, Poblenou va ser el principal motor econòmic de Catalunya i el 
barri industrial per excel·lència de Barcelona, arribant a anomenar-se “el Manchester 
català”. A partir dels anys 60 es produí un intens procés de desindustralització i el 
conseqüent alliberament de grans solars i naus industrials, aviat ocupats de nou per 
empreses de transports, tallers i magatzems. Amb els Jocs Olímpics de 1992 s’inicià la 
gran transformació del barri, que avui prèn un nou impuls amb el projecte 22@ que es 
desenvolupa a banda i banda del nucli tradicional del Poblenou. Amb el nou projecte 
22@Barcelona es vol recuperar la vitalitat econòmica i social del barri, a través d’una 
transformació d’àrees industrials obsoletes en un espai nou, d’elevada qualitat urbana i 
mediambiental, amb activitats de nova creació lligades al coneixement i a la innovació. 
 

 
Figura 2. Situació del poliesportiu al barri del Poblenou (Barcelona). 
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3. DESCRIPCIÓ DE LA PARCEL·LA 
 
La zona on es vol projectar la construcció està actualment sense edificar, per tant, es 
troba en una situació de terreny per construir. La parcel·la ara mateix s’utilitza com a 
pàrquing gratuït per a cotxes, com es pot veure a la figura 3.  

 

 

 
Figura 3. Parcel·la on es vol projectar el poliesportiu. 

 
 
El terreny escollit consta d’una sola parcel·la segons la referència cadastral facilitada 
per l’oficina d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona, i té les següents 
característiques: 
 
- Qualificació: 7b-2 (SM396)  
- Superfície de parcel·la: 4863 m2 
- Ocupació: 50%  
- Índex d’edificabilitat: 1,2 
- Alçada reguladora màxima: 15 metres 
- Nombre màxim de plantes: B+3 
- Superfície de sostre màxima: 5836 m2 
 
Per respectar l’índex d’ocupació del 50% de la parcel·la, es construirà un pavelló que 
ocuparà el 50% de la superfície. L’altre meitat es destinarà a una pista poliesportiva 
exterior i un pàrking a l’aire lliure pels usuaris del poliesportiu. 
 
A continuació es mostra l’estat actual de la parcel·la a partir de diferents fotografies: 
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Figura 4. Vista actual de la parcel·la. Cruïlla Camí Antic de València-Lope de Vega. 

 
 

 

Figura 5. Vista actual de la parcel·la des del C/ Lope de Vega. 
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Figura 6. Vista actual de la ubicació on es projectaran les pistes de pàdel. 

 
 
 

 
Figura 7. Vista actual de la ubicació on es projectarà el pavelló. 
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Figura 8. Vista actual de la ubicació on es projectarà l’entada al pàrking i al pavelló. 

C/ Camí antic de València. 
 

 
 

4. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 

 

4.1. Topografia 
 
Per a la realització d’aquest projecte s’ha utilitzat el mapa topogràfic de la parcel·la en 
qüestió que proporciona l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). El mapa s’adjunta a 
l’annex 1 i es pot veure que no hi ha desnivells significatius. 
 
Per tal d’adequar el poliesportiu al terreny actual, s’hauran de fer moviments de terres 
en tot el recinte de la parcel·la, ja que es s’actuarà en tot l’àmbit d’aquesta. Es traurà 
una capa de 30 cm per a la realització del paviment i les terres necessàries per a la 
realització de les tasques de fonamentació i d’instal·lacions, recordant que haurem de 
reomplir al final fins assolir  la cota del carrer. 
 
 

Element Volum (m3) 

Pavimentació 1458,90 

Fonamentació 1563,12 

Instal·lacions 81,53 

TOTAL 3103,55 

Taula 1. Volums d’excavacions. 
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4.2. Estudi geotècnic del terreny 
 
Per a la definició hidrogeològica i geotècnica de la parcel·la d’estudi, es parteix d’un 
estudi realitzat per l’empresa GEOMED Projectes SL, al carrer Ciutat de Granada 44, al 
barri del Poblenou de Barcelona, en una parcel·la de característiques similars a les del 
projecte i que dista menys de 500 m de la zona de construcció.  
 
De l’estudi adjuntat en l’Annex 2, es pot extreure que el terreny està format per 2 
estrats diferenciats: 
- Estrat R (superfície): paviment de formigó (0,1 m), restes d’obres antigues i 
materials sorrencs i argilosos mesclats amb restes antròpiques, que coloració negra. 
Gruix: 1,60-2,50 m. 
- Estrat Q1 (sota superfície): dipòsits quaternaris de naturalesa al·luvial. Estan 
compostos per una alternança de nivells de sorres mitjanes amb algunes graves 
poligèniques i heteromètriques (0,5-3 cm) i trams de sorres fines amb alguna graveta. 
Gruix: els dipòsits quaternaris segueixen com a mínim fins als 18 m de profunditat 
(màxima perforació de l’estudi).  
- Estrat Q2 (intercalat): Intercalats entre els 8,5 i els 12 m de profunditat, s’han 
detectat nivells d’argiles llimoses de tons grisencs, amb restes de matèria orgànica. El 
tram d’argiles i llimes és de l’ordre de 0,1-0,15 m. 
 
Des del punt de vista hidrogeològic, l’estudi ens informa de que la parcel·la està 
ubicada sobre la unitat aqüífera superficial del riu Besòs. El nivell piezomètric mesurat 
en l’interior de les perforacions es situa a una cota aproximada de 3,65-3,94 m. Per 
això, podria ser necessari l’ús d’un sistema de bombeig d’aigües per moure el nivell 
freàtic fins la cota requerida, i poder realitzar així les tasques d’excavació i execució de 
la fonamentació “en sec”. De la mateixa manera, s’estima necessari contemplar l’efecte 
de la subpressió  exercida per la unitat aqüífera sobre l’estructura i fonaments, així com 
tenir en compte la impermeabilització d’aquestes. 
 
Tenint en compte l’estudi geotècnic, l’excavació no hauria de presentar dificultats amb 
els materials que composen el subsòl investigat. 
 
Per a la fonamentació es planteja una solució amb sabates aïllades sota els pilars i 
corregudes sota els murs, que transmetran al terreny una tensió no superior a 1,90 
Kg/cm2, segons les indicacions de l’estudi. Aquestes sabates hauran de disposar de 
pous de formigó en massa per tal d’assolir l’estrat resistent de sorres que es troben a a 
partir d’una profunditat de 2,5 m. 
 
 
4.3. Característiques urbanístiques 
 
La fitxa de qualificació urbanística proporcionada per l’oficina d’Urbanisme de 
l’Ajuntament de Barcelona mostra que la qualificació original de la parcel·la és: 
“Equipament sanitari-assistencial, cultural i religiós”, dins del pla PE del sector Diagonal 
Poblenou (Pla Especial). Per a l’aprovació d’aquest projecte de poliesportiu, aquest pla 
hauria de ser modificat per l’Ajuntament, i la qualificació hauria de canviar a: 
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“Equipament esportiu”. Comptant que al costat d’aquesta parcel·la ja hi ha un CAP, 
l’aprovació d’aquest canvi no hauria de representar cap problema després de consultar 
l’oficina d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
A continuació es mostra una taula amb la fitxa urbanística de la parcel·la d’estudi, per 
comparar-la amb la fitxa del projecte, per saber si compleix els paràmetres de: 
qualificació, superfície, edificabilitat, ocupació, alçada màxima, nombre màxim de 
plantes i superfície de sostre màxima: 
 

Paràmetres urbanístics PE (Pla Especial) Projecte constructiu 

Qualificació Equipament sanitari i cultural Equipament esportiu 

Superfície parcel·la 4863 m2 

Ocupació 50% (2431,5 m2) 1842,7 m2 

Edificabilitat 1,2 m2 sostre/m2 sòl 

Alçada màxima 15 m 11 m 

Núm. màxim de plantes PB+3 PB+1 

Superfície sostre màx. 5836 m2 2225,9 m2 
Taula 2. Fitxa urbanística del projecte 

 
4.4. Normativa  
 
Seran d'aplicació totes les normes d'obligat compliment, tant en el present projecte 
com en l'execució del mateix. A continuació s'indiquen les més rellevants: 
 
Aspectes generals: 
- Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación. D 
462/1971 (BOE: 24/3/7) modificat pel RD129/85 (BOE:7/2/85). 
- Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius del Consell Català de 
l’Esport. 
- Ley de Ordenación de la Edificación, LOE. Ley 38/1999 (BOE:06/11/99), 
modificació: Ley 52/2002, (BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de 
l’estat per a l’any 2003. art. 105. 
- Código Técnico de la Edificación, CTE. RD 314/2006, de 17 de març de 2006 
(BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 
25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria 
d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat. (BOE 11.03.10). 
- Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Ley 8/2013, de 26 
de juny (BOE 27/6/2013). 
- Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción. RD 
1630/1992 modificat pel RD 1329/1995. (marcatge CE dels productes, equips i 
sistemes). 
- Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación. 
9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 
14/6/71(BOE: 24/7/91). 
- Libro de Ordenes y visitas. D 461/1997, de 11 de març. 
- Certificado final de dirección de obras. D 462/1971 (BOE: 24/3/71). 
- Ley de Contratos del sector público. Ley 30/2007 (BOE: 31.10.07). 
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- Desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector público. RD 
817/2009 (BOE: 15.05.09). 
- Llei de l’Obra pública. Llei 3/2007 (DOGC: 06.07.07). 
 
Accessibilitat: 
- Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 
edificaciones. RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley 
de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso universal. 
- CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA. 
- CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat. RD 
314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat pe RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades 
(BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de 
l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat. 
(BOE 11.03.109) 
- Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91. D 135/95 
(DOGC 24/3/95). 
 
Seguretat estructural: 
- CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE. 
- CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul. 
- CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació. RD 314/2006, de 17 de 
març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007(BOE 23/10/2007), Orden 
VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 
25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 
 

Seguretat en cas d’incendi: 
- CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI. 
- CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi. RD 314/2006, de 17 de 
març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, 
en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat. (BOE 
11.03.10). 
- Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis. Llei 3/201 del 18 de febrer (DOGC:10.03.10). Ordenança 
Municipal de  protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008. 
 
Salubritat: 
- CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Salubritat, HS. 
- CTE DB HS Document Bàsic Salubritat. 
- HS 1 Protecció enfront de la humitat. 
- HS 2 Recollida i evacuació de residus. 
- HS 3 Qualitat de l’aire interior. 
- HS 4 Subministrament d’aigua. 
- HS 5 Evacuació d’aigües. RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 
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28/03/2006) modificat pe RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat 
pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 
 
Sistemes estructurals: 
- CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul. 
- CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació. 
- CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments. 
- CTE DB SE A Document Bàsic Acer. 
- CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica. 
- CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F. RD 314/2006, 
de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les  seves correccions d’errades 
(BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 
- NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación. 
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02). 
- EHE‐08 Instrucción de Hormigón Estructural. RD 1247/2008, de 18 de juliol 
(BOE 22/08/2008). 
- Instrucción del Acero Estructural, EAE. RD 751/2011 (BOE 23/6/2011). El RD 
especifica que el seu àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer 
estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i que en 
obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SEA Acer 
del Codi Tècnic de l'Edificació. 
 
Pavimentació: 
- NTE RSS. Revestimientos de suelos: Soleras. 
 
Instal·lacions de recollida i evacuació de residus: 
- CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus. 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 
1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les 
seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). 
 
Instal·lacions d’aigua: 
- CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua. 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 
1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les 
seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). 
- CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària. 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 
1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les 
seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). 
- Criterios sanitarios del agua de consumo humano. 
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003). 
- Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003). 
- Reglament d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries 
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RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009). 
 
Instal·lacions d’evacuació: 
- CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües. 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 
1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les 
seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). 
 
Instal·lacions d’electricitat: 
- Directrius establertes pel Consell Català de l’Esport de la Generalitat de 
Catalunya. 
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques 
Complementàries (Reial Decret 842/2002 de 2 d'Agost de 2002). 
- Reial Decret 1955/2000 d'1 de desembre, pel qual es regulen les Activitats 
de Transport, Distribució, Comercialització, Subministrament i Procediments 
d'Autorització d'Instal·lacions d'Energia Elèctrica. 
- Codi Tècnic de l'Edificació, DB SI sobre Seguretat en cas d'incendi. 
- Codi Tècnic de l'Edificació, DB HE sobre estalvi d'energia. 
- Codi Tècnic de l'Edificació, DB SU sobre Seguretat d'utilització. 
- Codi Tècnic de l'Edificació, DB-HR sobre Protecció enfront del soroll. 
- Reglament d'Instal•lacions Tèrmiques en els Edificis. 
- Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments industrials (Reial 
Decret 2267/2004 de 3 de desembre). 
- Normes Tècniques per a l'accessibilitat i l'eliminació de barreres 
arquitectòniques, urbanístiques i en el transport. 
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 
- Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre de 1997, sobre Disposicions mínimes 
de seguretat i salut en les obres. 
- Reial Decret 486/1997 de 14 d'abril de 1997, sobre Disposicions mínimes de 
seguretat i salut en els llocs de treball. 
- Reial Decret 485/1997 de 14 d'abril de 1997, sobre Disposicions mínimes en 
matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 
- Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol de 1997, sobre Disposicions mínimes 
de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 
- Reial Decret 773/1997 de 30 de maig de 1997, sobre Disposicions mínimes de 
seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció 
individual. 
 
Estalvi d’energia: 

- CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia. 
- CTE DB HE Document Bàsic d’Estalvi d’Energia 
 
Control de qualitat: 
 
- Codi Tècnic de l’Edificació, CTE. 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
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(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic 
de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no 
discriminació a persones amb discapacitat. (BOE 11.03.10). 
- EHE 08 Instrucción de Hormigón Estructural. Capítulo 8. Control. 
RD 1247/2008, de 18 de julio (BOE 22/08/2008). 
- Control de qualitat en l'edificació d’habitatges. 
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament 
(DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94). 
 
Gestió de residus de construcció i enderrocs: 
 
- Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009), modificat per Llei 9/2011 
(DOGC30/12/2011), Llei 5/2012 DOGC 23/3/2012) i desplegat per D16/2010 (DOGC 
18/2/2010). 
- Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008). 
- Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es 
regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre 
la deposició controlada dels residus de la construcció. 
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010). 
- Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. 
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002). 
- Residuos y suelos contaminados. 
Llei 22/2011, de 28 de juliol (BOE 29/7/2011). 
 
 
4.5. Anàlisis d’alternatives 
 
Com en tot projecte constructiu s’han plantejat una sèrie d’alternatives a aquest 
projecte. En l’annex número 3 (Anàlisis d’alternatives) es mostren quines són aquestes 
alternatives, quina opció s’ha escollit i perquè s’ha adoptat la solució última final. 
 

4.6. Descripció de la solució adoptada 
 

4.6.1. Superfícies construïdes 
 

El projecte que ocupa el present document consisteix en la construcció d’un 
poliesportiu al barri del Poblenou de Barcelona. La parcel·la on es construirà aquest 
nou equipament s’ha dividit en tres blocs diferenciats segons els seus usos: 
 

- Bloc A: poliesportiu de planta baixa més primera planta amb lavabos públics, 
vestuaris i graderies, i una alçada aproximada de 11 m (zona central: 1815 m2). 



DOCUMENT NUMERO 1: MEMÒRIA I ANNEXES 
 
 

  18 

 

- Bloc B: 3 pistes exteriors de pàdel (zona sud: 1114,6 m2).  
- Bloc C: zona d’aparcament per a usuaris i residents amb capacitat per 38 

vehicles (inclosos 4 aparcaments per a persones minusvàlides) i motos; zona 
nord, 1139 m2). 

 

Figura 9. Blocs diferenciats del projecte sobre el terreny de la parcel·la. 
 

 
Taula 3. Superfícies útils 

BLOC COTA ZONA Superfície 
útil (m2) 

Superfície 
útil total (m2) 

BLOC A 
(Pista poliesportiva 

coberta) 

Planta 
baixa 

Vestíbul 175,2 
 
 
 
 
 
 
 

1753,4 
 
 
 
 
 
 
 
 

395,3 

Lavabos púb. Homes 10,8 

Lavabos púb. Dones 20,1 

Lavabo púb. 
minusvàlids 

5,7 

Sala instal·lacions 15,7 

Sala reunions 36,3 

Recepció 26,1 

Zona de pas 24,1 

Passadís 103,4 

1 vestuari mixt 24,5 

4 vestuaris poli 153,6 

2 vestuaris àrbitres 24,4 

Sala de material 12,1 

Pista poliesportiva 1105,6 

Escales 15,8 

Planta 1 
Grades 104,9 

Zona de pas 278,3 

Escales 12,1 

B 

A 
C 
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BLOC B (Pistes de 
pàdel exteriors) 

Carrer 

Pistes de pàdel 701,8 

1114,6 Zones de pas 394,9 

Sortida d’emergència 17,9 

BLOC C (Aparcament 
exterior) 

Carrer 

Aparcament 
5.  

972 

1139 
Sortida d’emergència 
(posterior edifici) 

167 

 
 

4.6.2. Solucions constructives adoptades  
 

La fonamentació es realitzarà mitjançant sabates de formigó aïllades on es recolzarà 
l’estructura metàl·lica del pavelló, amb traves entre sabates, i una fonamentació de 
sabates corregudes sota els murs de blocs de formigó que aguantaran les grades i les 
lloses alleugerades de la planta 1 (sostre dels vestuaris).  
 
L’estructura es projecta sobre pilars i encavallades d’acer de perfils laminats, sobre els 
quals aniran recolzades les corretges. També s’arriostra la coberta i la façana 
longitudinal amb creus de San Andrés. 
 
Hi haurà una coberta amb una única aigua del 3% de pendent, que estarà formada per 
planxes plegades metàl·liques de 90 mm de gruix (tipus sandvitx). Aquesta coberta 
inclinada desaigua a l’exterior de l’edifici a un sol canaló que estarà connectat a la xarxa 
de sanejament (de 25 cm de diàmetre). 
 
Les façanes del poliesportiu estaran formades per blocs foradats de formigó de mides 
40x30x20, amb un gruix de 30 cm. 
 
Les parets exteriors dels vestidors es faran de 20 cm de gruix de bloc foradat de 
formigó, de 40x20x20 cm. Les parets interiors de vestuaris i de lavabos públics es faran 
amb blocs de formigó foradat de 15 cm de gruix.  
 
El forjat dels vestidors es realitzarà amb plaques alleugerades amb una ampla de 120 
cm, un cantell total de 16 cm i una xapa de compressió de 4 cm (gruix total de 20 cm). 
El sostre dels vestuaris, sales i lavabos es realitzarà amb plaques de fibres resistents a 
la humitat. Les grades seran prefabricades de formigó, recolzades sobre pilars i murs 
de blocs de formigó. També es realitzarà una escala d’accés a les grades de formigó 
prefabricat. 
  
Es pavimentarà l’interior del poliesportiu amb solera de formigó de 15 cm de gruix, 
sobre una plataforma de tot-u de 15 cm de gruix. A la pista poliesportiva es col·locarà 
un parquet esportiu com acabat final. L’exterior del poliesportiu es pavimentarà amb 
lloses de formigó prefabricades de color pedra. L’aparcament estarà format per dos 
tipus de materials: el paviment de les places d’aparcament serà de formigó vibrat, i la 
zona central estarà conformada per llambordes. En l’annex 5 s’explica àmpliament la 
configuració de tots els paviments i exteriors. 
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4.7.  Càlculs estructurals i de fonamentació 
 
L’annex 4 “Càlculs estructurals” presenta tota la documentació que fa referència als 
càlculs que s’han fet. El dimensionament dels diferents elements estructurals s’ha 
realitzat mitjançant el programa informàtic d’estructures “Robot”. Amb l’ajuda d’aquest 
programa s’han calculat els pòrtics, les encavallades, els pilars i les corretges. 
 
El càlcul de la fonamentació s’ha fet a partir del programa de càlcul “Cype”. 
 
El càlcul i dimensionament de les xarxes d’instal·lació s’ha fet a partir de les normatives 
vigents consultades. 
 
4.8.  Procés constructiu 
 
Per raons tècniques, lògiques i d'economia en la construcció, les activitats d’execució 
de les obres recollides en aquest projecte s'hauran d'ajustar a l'ordre que s’establirà 
seguidament.  
 
El procés contractiu del poliesportiu seguirà les següents activitats: 
 

1. Acta de replanteig, assignació de la direcció d'obra, designació dels 
coordinadors en matèria de seguretat i salut, sol·licitud de permisos, visats de 
projectes i contractacions d'equips humans i mitjans tècnics amb la suficient 
antelació per començar a ple rendiment des del primer dia.  

 
2. Col·locació de la tanca del recinte d'obra, col·locació de les casetes de oficines 

i sanitaris. Col·locació de la senyalització de seguretat i salut i preparació dels 
accessos al solar. 
 

3. Replanteig general de l'obra. 
 

4. Moviment de terres. 

 
Es procedirà a la neteja i desbrossada del solar des del primer dia. S'aporta la capa 
granular que formarà base de la solera. Seguidament s'inclou el replanteig de la 
fonamentació sota la supervisió de la direcció tècnica. 
 
Totes les operacions de moviments de terres es realitzaran mitjançant maquinària 
equipada amb pala carregadora i/o excavadora en el cas de necessitat. 
 

5. Fonamentació 
 

La fonamentació es realitzarà mitjançant sabates aïllades on es recolzarà l’estructura 
metàl·lica, amb traves entre sabates, i fonamentació de sabates corregudes pels murs 
de blocs de formigó del passadís i exterior dels vestuaris que aguantaran les grades i les  
plaques alleugerades.  
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La profunditat de la fonamentació haurà d’arribar a l’estrat resistent, que segons 
l’estudi geotècnic es tracta de sorres situades entre 2,5 i 18 metres de profunditat, amb 
petits estrats d’argila entremig. Es decideix fer una fonamentació que arribarà als 5 
metres de profunditat, amb sabates aïllades en lloc de pilots degut a que es tracta 
d’una estructura amb pocs pilars i la repercussió de formigó de reblert i excavació és 
baixa. 
 
El nivell freàtic es situa en la zona afectada entre 3,35 i 3,90 metres de profunditat, pel 
que s’haurà de fer una actuació complementaria de rebaixar aquest nivell per sota de 
la cota d’excavació mitjançant bombeig d’extracció en tot el perímetre de la 
fonamentació.  
 
Un cop rebaixat el nivell, es procedirà a finalitzar l’excavació del fons de sabates i 
ompliment amb formigó en massa fins a la cota de la sabata de formigó armat 
resistent. 
 
Per evitar deformacions a les traves transversals es realitzaran pous reblerts amb 
formigó en massa fins arribar a l’estrat resistent. 
 

 
Figura 10. Planta de fonamentacions. CAD. 

 

6 . Estructura principal 
 
Un cop la primeres sabates puguin suportar els pilars, es començarà el muntatge dels 
elements estructurals que formen l'estructura principal del poliesportiu. Per saber 
quan les sabates seran prou resistents, s'extrauran provetes de formigó als 7 dies del 
formigonat i s'assajaran en laboratori comprovant que tenen la resistència especificada 
en el projecte. 
 
El primer que es muntaran seran els pilars HEA 240. Els pòrtics considerats estan 
separats una distància de 5 metres i estan formats per encavallades que fan 33 metres 
de longitud, i tenen una inclinació de 1,74º en el seu cordó superior (3% d’inclinació de 
la coberta). Els seus extrems es recolzaran sobre pilars HEA 200, d’alçada 9 metres. 
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Les encavallades estaran formades per un cordó superior de perfil HEA 280 i un cordó 
inferior HEA 260. Les barres que uniran els cordons seran del tipus CAE 100x8. Així 
doncs, el poliesportiu estarà format per 12 pòrtics col·locats cada 5 metres, 
conformant una longitud total de 55 m i una alçada màxima d’11 metres. Seguidament 
es col·locaran les corretges de coberta IPN 140 i IPN 160 (en zona de plaques solars) 
sobre les encavallades metàl·liques principals, cada 2,2 metres, per poder finalment 
definir la coberta.  
 
Per garantir l’estabilitat de l’estructura es construirà arriostrament tant en l’estructura 
de coberta com en l’estructura longitudinal, i per això es faran servir tirants d’acer 
anomenats “Creus de San Andrés” de 20 mm de diàmetre. 
 
En tots els casos s’ha optimitzat els perfils d’acer en funció del seu pes i resistència, és 
per això que s’han buscat perfils diferents en els diferents nivells de l’estructura. 
L’anàlisi i la comprovació dels resultats estan a l’Annex 4 de Càlculs Estructurals. 
 

 
Figura 11. Corretges de coberta en estructura 3D. 

 
 

  7. Coberta sandvitx del poliesportiu 
 

Un cop acabada l'estructura, es realitzarà la coberta sandvitx del poliesportiu. 
 

Tant pel concepte de l’edifici però bàsicament per la necessitat d’aconseguir una 
coberta lleugera, per no castigar excessivament les encavallades que de per si ja tenen 
una llum important (33 m), i a la vegada bandejar possibles futurs degotalls a l‘interior, 
la coberta del poliesportiu és inclinada, amb un 3% de pendent a una sola aigua, amb 
acabat de xapa metàl·lica grecada galvanitzada. Per tant, cal que sigui una coberta 
sandvitx estanca capaç de resoldre la inclinació de manera solvent amb un 3% de 
pendent, sense unions entre xapes ni perforacions de muntatge.  
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Així doncs, s’ha escollit una solució de coberta sandvitx construïda “in situ” del següent 
tipus: 
 

 
Figura 12. Coberta tipus sàndvitx. 

 

La coberta consisteix en la superposició de 2 xapes d’acer grecades de 0,6-0,8 mm de 
gruix, amb acabats galvanitzats i prelacats, entre els que s’intercala un perfil separador 
galvanitzat de 40 mm d’alçada (Omega) i una manta aïllant de llana de roca d’uns 80 
mm d’espessor. Tot aquest procés es realitza a obra. Sistema de coberta estanca 
formada per suports independents sobre els separadors abans relacionats i xapa 
grecada de 0,6 mm de gruix,  planxes de tota la llargada de la coberta i els junts 
tranversals es ressolen amb el clipat i posterior ajustament de les planxes a suports 
puntuals formats per elements metàl·lics Omega. 
 
El bon acabat interior que s’aconsegueix amb aquesta solució pot fer innecessària la 
instal·lació de falsos sostres. 
 
Les xapes es fixen a l’entramat de les corretges mitjançant cargols auto-roscants o 
taladrants, amb cap de nylon del color de la xapa. 
 
Els avantatges d’aquest sistema són moltes. En primer lloc al tractar-se d’un sistema 
realitzat “in-situ”, ofereix preus més competitius. Es treballa amb xapes i aïllants de 
qualitat i espessors adequats per garantir la durabilitat de l’obra. Un altre avantatge és 
el manteniment a llarg plaç, ja que aquest sistema permet poder canviar únicament la 
xapa exterior, mentre que amb altres materials s’hauria de substituir tot el panel, 
incrementant així el cost de l’obra. 
 
En relació a la resistència al foc, aquest panel format per xapa-llana de vidre-xapa, 
constitueix un bon aïllant degut a que està format per materials incombustibles. 
 

A continuació s’exposa un detall constructiu del panell de la coberta: 
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Figura 13. Sistema doble capa utilitzant separadors en Z. 

 
La posada en obra és la següent: 
 
La primera xapa metàl·lica es fixa a l’estructura portant del poliesportiu amb els nervis 
en el sentit del pendent de la coberta. Es cargolen els separadors metàl·lics (Omega) a 
la xapa inferior o corretges, entravessats a la pendent de la coberta, a distàncies 
regulars, segons el perfil de la segona xapa. L’altura dels separadors ha de ser suficient 
perquè s’hi pugui posar l’aïllament entre xapes i el propi separador, sense comprimir la 
llana de vidre. 
 
Després es desenrotlla la manta de llanda de vidre des de la part alta de la coberta cap 
a baix (fig. 14). La xapa metàl·lica externa es cargola directament a la primera en les 
separacions, comprimint en aquest punt la llana de vidre, de manera que quedi fixada 
a intervals regulars. 
 

 
Figura 14. Posada en obra de la llana de vidre. 
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La coberta inclinada un 3% desaigua a l’exterior de l’edifici a un sol canaló de planxa 

galvanitzada de 1,2 mm de gruix . 

Tots els elements metàl·lics exteriors de remats, gàrgoles i baixants són d’acer 
galvanitzat. 
 

 

 
Figura 15. Detall de la manta de llana de vidre en un panell sàndvitx. 

 
 
8. Xarxa de desguàs, sanejament i aigua potable 

 
Posteriorment, es disposarà la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials, xarxa de sanejament 
i la distribució de la xarxa d'aigua potable. El procés inclou l'execució de rases i la 
col·locació dels tubs en la posició que indiquen els plànols i posterior reblert de les 
rases. 
 

9. Escomesa 
 
Un cop finalitzada l’estructura principal, es formarà la rasa per on han de passar el 
cablejat de les escomeses d'electricitat, aigua i telecomunicacions fins a l'interior de la 
nau, segons indiquen els plànols, amb el corresponent reblert de les rases. 
 

10. Pavimentació 
 
Veure annex 5 “Paviments i urbanització”. 
 

11. Façanes i tancaments del poliesportiu 
 
Un cop acabada la coberta, es procedirà al tancament del poliesportiu. 
 
11.1. Façanes exteriors 

 
Les façanes del poliesportiu estaran formades per blocs foradats de formigó de gruix 30 
cm. 
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Figura 16. Col·locació dels blocs foradats de formigó. 

  

 
Façana de l’entrada principal (oest): 

 
En la façana on hi ha l’entrada principal al poliesportiu, i sobre la façana de formigó, hi 
haurà un revestiment exterior de xapa CASSETTE BS (ArcelorMittal). Aquest parament 
exterior serà de xapa fina d’acer galvanitzat prelacat, segons la Norma P34-310 - clase 
S320 GD + Z 225 Prelacadas, espessor 1 i 1,5 mm de qualitat HD 25, THD 35, PVDF 35, 
DURANAR XL, i tindrà un gruix total de 35 mm. Aquest revestiment donarà un punt més 
estètic a la façana principal que es veurà des del carrer Camí Antic de València, amb 
xapes de colors grisosos i vermellosos com els que es mostren a les següents figures: 
  

 
Figura 17. Xapes d’acer galvanitzat CASSETE BS. 
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Figura 18. Entrada del poliesportiu amb xapes CASSETE BS. 

 
 

Façana sud: 
 

La façana sud del poliesportiu tindrà dos tipus de façana ben diferenciats, un el de 
façana de formigó com la resta del poliesportiu (del terra fins a una altura de 4 metres) 
i l’altre serà de mur cortina, i així s’aprofitarà la llum solar durant el dia, ja que aquesta 
cara donarà al sud. 
 
De 4 m fins a 11 m hi haurà un mur cortina amb trama horitzontal, de mides totals 
exteriors: 40 x 7 m. El perfil serà d’alumini extruït d’aleació 6063 i tractament T-5 amb 
toleràncies dimensionals segons UNE-EN-755-9. Segell de qualitat per alumini lacat, 
QUALICOAT SEASIDE. Trencament del pont tèrmic en estructura bàsica mitjançant perfil 
de PVC aïllant. Sistema d’anclatge de MC a forjat amb regulació tridimensional. Cara 
vista a l’interior de muntants i travesseres de 50 mm. 
 
Els panells de vidre tindran unes mides de 5 m de llarg per 1 m d’ampla, segons 
indicacions del fabricant per suportar les càrregues de vent. 
 

 
Figura 19. Mur cortina amb trama horitzontal. 

 

Per tal d’evitar que els jugadors i aficionats els hi entri de cara la llum solar, es protegirà 

aquest mur cortina amb un tancament anomenat ECUME, que permetrà l’entrada de la 
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llum segons l’hora del dia, permetent un control òptim de la intensitat de la llum, 

mitjançant la inclinació de les seves fulles. 

 

Figura 20. Mur cortina de la façana sud: tancament i fulla para-sol. 

11.2. Murs 

Mur Vestíbul: 
 

Davant l’entrada del poliesportiu hi haurà un mur que separarà dues zones ben 
diferents: el vestíbul i la pista poliesportiva. S’ha escollit un gruix de 30 cm perquè el 
vestíbul quedés més aïllat del so que prové de la pista. La paret tindrà les següents 
característiques: paret divisòria de dues cares vistes de 30 cm de gruix de bloc foradat 
de morter ciment, de 400x300x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, 
categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment 
pòrtland amb filler calcari, traves, brancals i blocs massissats amb formigó HA-
25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat 
manualment, per a parets de blocs de morter de ciment i acer en barres corrugades 
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de 
ciment.  
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Figura 21. Mur divisori entre vestíbul (esquerra) i pista poliesportiva (dreta). 

Mur Passadís-Pista poliesportiva: 
 

El mur que separa el passadís i la pista poliesportiva serà de bloc foradat de formigó 
foradat, 40x20x20 cm, de 20 cm de gruix, llis, de color, amb components hidrofugants, 
categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 col·locat amb morter ciment amb additiu 
hidròfug 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari, i armat horitzontal i vertical. Tindrà 
una longitud total de 43,7 metres, ocupant així tota la longitud de la pista, i 3,10 
metres d’alçada on hi haurà la grada. 

 

Figura 22. Esquema mur pista poliesportiva: connexió pilars grades i portes. 

 

Mur Passadís-Vestuaris, Vestuaris-Exterior: 
 

Els murs que separen el passadís i els vestuaris, i els vestuaris de l’exterior (façana zona 
aparcament), serviran per aguantar les grades i el forjat de la planta de sobre (placa 
alveolar de formigó prefabricat). Seran de blocs de formigó foradat, 40x20x20 cm i 
40x30x20 cm, de 20 i 30 cm de gruix respectivament. Llis, de color, amb components 
hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 col·locat amb morter ciment 
amb additiu hidròfug 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari, i armat horitzontal i 
vertical. Tindrà una longitud total de 54,6 metres i farà 4,70 metres d’alçada on hi 
haurà la grada i la placa alveolar.  

Tot seguit es mostren esquemes de com quedaran aquests murs on hi ha portes i 
finestres: 
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Figura 23. Esquema mur vestuaris: interior (portes) i exterior (finestres). 

 
12. Parets vestidors i lavabos públics 

Les parets interiors i separadores dels vestuaris i sales seran de bloc foradat de formigó 
40x20x15 cm amb una càmera d’aire de 8 cm per al pas d’instal·lacions. Les parets del 
lavabos públics seran de 15 cm de gruix. 
 
A continuació es mostra un esquema de com es disposen les parets de tancament de 
blocs de formigó foradats: 
 

 
Figura 24. Col·locació dels blocs foradats de formigó. 

 

 

13. Placa alveolar, sostre de lavabos i sales, escales i grades 
 

Placa alveolar: 
 

El forjat dels vestidors es realitzarà amb plaques alleugerades d’amplada 120 cm, un 
cantell de 16 cm i una xapa de compressió de 4 cm, formant una llosa de 20 cm de 
gruix que serà la continuïtat de les grades de la planta 1 i el sostre dels vestuaris. En 
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l’annex estructural es detallen les característiques tècniques de les plaques alveolades 
prefabricades de formigó. 
 

 
Figura 25. Secció transversal de placa alleugerada d’amplada 120 cm. 

 
 

Sostre de vestuaris, lavabos i sales: 
 

El sostre dels vestuaris, lavabos i sales seran de cel ras. Es realitzaran amb plaques de 
fibres resistents a la humitat, amb aïllament de llana de roca i penjades de perfilaria 
metàl·lica galvanitzada, la qual estarà recolzada en les parets perimetrals.  
 

Escales: 
 

Les escales d’accés a les grades seran de formigó prefabricat de la casa Gilva. Tindran 

una alçada de 5 metres i faran 9,6 metres de longitud per 2,88 metres d’amplada. A 

continuació es mostra un esquema de com seran les escales: 

 

Figura 26. Escales prefabricades de formigó. 

Grades: 
 

Les grades seran prefabricades de formigó de la casa Gilva, i estaran recolzades sobre 
pilars i els murs de càrrega dels passadissos. La seva continuació fins a la façana estarà 
constituïda per plaques alveolars de 5,31 metres de llarg. Tindran 3 nivells perquè la 
gent s’hi pugui seure, i les seves dimensions seran: 43,7 metres de llarg per 1,2 metres 
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d’alçada. A continuació es mostra un esquema del tipus de grada que es projectarà: 
 

 

Figura 27. Grada prefabricada de formigó. 

 

14. Instal·lacions d'electricitat, solar, llum, aigua, telèfon, contra incendis i 
acabats interiors. 

 
Un cop realitzades les parets i murs interiors, les escales i les grades es realitzaran les 
instal·lacions, col·locació de finestres, sanitaris i els acabats interiors. 
 

Instal·lacions: 
 
Els conceptes generals per a les instal·lacions s’expliquen extensament en els Annexos 
6, 7, 8 i 10. Les característiques més rellevants i que s’han seguit són: 

 

 Les instal·lacions del Complex Esportiu del Poblenou es dissenyen per a 
proporcionar les condicions ambientals més confortables i per a garantir 
nivells d’operativitat amb l’adequada seguretat i amb una alta eficàcia 
energètica. D’aquesta manera tots els tipus de control (d’accés, de les 
sortides d’emergència, de la maquinària, d’electroacústica, d’il·luminació...) 
estaran centralitzades al vestíbul, i des d’aquesta ubicació una persona 
podrà controlar tot el pavelló. 
 

 Des del punt de vista de les instal·lacions, el poliesportiu és un edifici amb 
abundància de zones d’alta afluència de visitants i d’ocupació, i que, a més, 
poden estar concentrats en moments concrets del dia. Per això és 
important garantir el correcte disseny del sistema de condicionament 
tèrmic i d’enllumenat, proporcionar els serveis suficients pel 
desenvolupament de les activitats pròpies i controlar tots els recorreguts de 
sortides d’emergència per tal de facilitar l’evacuació de zones densament 
ocupades. 
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Acabats interiors: 
 
Els acabats s’intentaran que siguin ràpids d’executar, pel què els materials i elements 
seran prefabricats i muntats en sec. També es pretén que siguin resistents al desgast i 
de manteniment mínim. Són els següents: 
 
Aplacat de taulell de DM melaminat tipus Egger o similar, encadellat de 19mm. De 
gruix amb revestiment de pintura d’esmalt sintètic fixat a l’estructura i a paraments 
amb tacs d’expansió cada 60cm sense arestes ni reclaus, resistent als cops.  

 

 
Figura 28. Revestiment de les parets. 

 
A vestuaris, lavabos i dutxes hi haurà un revestiment vertical fins a 3 metres d’alçada 
de rajola ceràmica esmaltada mate de 20x20cm. col·locades amb morter adhesiu i 
rejuntat amb beurada de ciment blanc (impermeable, resistent i de fàcil 
manteniment), amb reparació d’arestes amb radi no inferior a 1cm. 
 
Enguixat a bona vista sobre paraments verticals interiors. 
 
Pintat de paraments de guix amb pintura plàstica amb acabat llis amb una capa 
segelladora i dues d’acabat. 
 
Totes les finestres seran formades per perfils d’alumini extrusionat i acabat lacat, amb 
fulles corredisses amb vidre aïllant de dues llunes incolores i cambra d’aire. 
 
 

 
Figura 29. Finestra d’alumini extrusionat. 
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Captadors solars: 
 

Finalment, s’instal·laran captadors solars tèrmics a la coberta del poliesportiu (figura 
30), que ocuparan una superfície total de 102 metres quadrats. La instal·lació constarà 
de 54 col·lectors solars de tubs de buit HPS-104, de la marca TASOL. A l’annex 16 
“Eficiència energètica” es descriu àmpliament com serà aquesta instal·lació energètica. 
 

 
Figura 30. Captadors solars de tub de buit de la marca TASOL. 

 

15. Portes, obertures i proteccions 
 

Finalment es col·loquen les portes d’accés i emergència del poliesportiu i baranes de 
zona de grades i escales. Les característiques de les portes es detallen a continuació: 
 
La porta d’accés general és de fulla doble batent en el sentit lliure de l’evacuació i té 
una amplada de 1,80 m. Les portes d’emergència del poliesportiu i d’accés a les pistes 
de pàdel són també de fulla doble batent en el sentit lliure de l’evacuació i tenen una 
amplada lliure total de 1,80 m. 
 
Les portes d’accés a vestuaris tenen una amplada lliure de 0,80 m, i les de les sales i 
lavabos públics tenen una amplada d’1 metre, totes adequades per a l’accés de 
persones amb mobilitat reduïda. 
 
Les portes interiors de vestuaris i lavabos són de panell compacte de resines fenòliques 
amb una amplada de 0,80 m, adequades per a l’accés de persones amb mobilitat 
reduïda. 
 
Les baranes interiors són metàl·liques formades per muntants verticals de 1 m d’alçada 
amb perfil tipus T-70.8 d’acer pintat, passamà superior de diàmetre 45mm. inoxidable 
abrillantat i dos tipus de tancament: un de vidre trempat i laminar de 10mm. de gruix 
sobre perfil tipus u d’acer inoxidable cada 2 metres i un altre amb perfils tubulars 
metàl·lics. Fixades sobre forjat mecànicament. 
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16. Equipaments 
 
Per la protecció de la pista poliesportiva es col·loca el següent parament: 

- Parament de protecció de 2,50 m d’alçada al perímetre de la pista poliesportiva: 
darrera les porteries i al lateral de la pista que dóna a la façana sud. 

- Xarxes protectores darrera les portaries de 4 m d’alçada i 21 metres de llarg. 
 

Finalment es procedirà a la col·locació dels equipaments com porteries, taulells de 
bàsquets, mobles, taules, cadires, taquilles, etc.  
 
 

17. Pistes de pàdel i zona d’aparcament 
 

En l’Annex 5 “Paviments i Urbanització” s’explica amb detall com es duran a terme les 3 
pistes de pàdel i la zona d’aparcament i les seves característiques principals. 

 
18. Condicionament exterior  

 
Per acabar, es procedirà a pavimentar l'exterior del poliesportiu i a urbanitzar l’entrada 
(com s’explica a l’annex 5 sobre Paviments i Exteriors). Finalment es netejarà l'obra per 
lliurar-la. 
 

4.9.  Planificació de l’obra 
 
Les obres tindran una durada de 43 setmanes a partir del moment d'aprovació del 
projecte, visat pel Col·legi Professional corresponent i signatura de l'acta de 
replantejament. 
 
A l'Annex 9 es mostra la Planificació del Projecte, en la qual s'exposa un possible 
desenvolupament dels treballs a realitzar mitjançant un diagrama de barres. Per fer 
aquest apartat s’ha utilitzat el programa informàtic Microsoft Project. 
 

4.10. Termini de garantia 
 
El termini de garantia serà de 12 mesos a partir de la recepció provisional, durant la 
qual el contractista serà l'encarregat de la reparació dels desperfectes. També s’haurà 
de pagar la reparació dels desperfectes inadvertits (vicis ocults) en la recepció 
provisional.  
 
Un cop solucionats els desperfectes es donarà un termini de garantia d’un any que 
fixarà la direcció d'obra sense que el contractista tingui dret a indemnització. Sense 
excloure les garanties indicades per la legislació vigent. 
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4.11. Estudi de protecció contra incendis 
 
D'acord amb la DB SI “Seguridad en caso de incendio”, s'ha redactat un estudi de 
protecció contra incendis que es presenta en l'Annex 10 de la memòria i que recull els 
diferents sistemes de protecció i les mesures preventives davant del risc d'incendi. 
 

4.12. Estudi de Seguretat i Salut 
 

D'acord amb l'RD1627/1997 de 24 d'octubre, s'ha redactat en el present projecte un 
Estudi de Seguretat i Salut que es presenta en l'Annex 11 de la memòria i que recull els 
riscos que suposa la realització de l'obra projectada, així com les mesures preventives 
adequades. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques al contractista per dur a terme les seves 
obligacions en el camp de la prevenció de riscos laborals, facilitant el seu 
desenvolupament, sota control de la Direcció Facultativa, havent de presentar el 
contractista el seu Pla de Seguretat i Salut per l’aprovació del Coordinador de Seguretat 
i Salut anomenat. 
 
L'esmentat estudi consta dels mateixos documents que un projecte: Memòria, Plànols, 
Plec de Condicions Particulars i Pressupost, el qual s'ha inclòs com partida alçada en el 
pressupost d'execució material del projecte. 
 

4.13. Estudi d’Impacte Ambiental 
 
Es realitza un estudi d'Impacte Ambiental per a identificar i descriure tots els possibles 
efectes derivats del desenvolupament de la construcció del poliesportiu i la posterior 
activitat. Es pot consultar en l'Annex 12. 
 
 

4.14. Afectacions 
 

Els residus obtinguts de l'obra es dipositaran en abocadors autoritzats, per la qual cosa 
es seleccionaran convenientment a l'inici de l'obra. Posteriorment, l’adjudicatari haurà 
de justificar aportant els documents que acreditin que els residus han estat abocats al 
lloc proposat i que s'han abonat les taxes corresponents que aniran al seu càrrec. 
 

 

4.15. Justificació de preus 
 
L'Annex 15 conté la justificació de preus del pressupost. La justificació de preus es basa 
en el banc de preus de l’ITEC, adaptat al present projecte, realitzat amb els costos de 
mà d'obra, maquinària i materials del mercat. 
 

4.16. Resum del pressupost 
 

Aplicant els mesuraments efectuats en el Quadre de preus s'obté un pressupost 
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d'Execució Material (PEM) de 1.514.322,24 Euros. 
 
El Pressupost d'Execució per Contracte s'ha obtingut incrementant el PEM en un 13% 
en concepte de despeses generals, segons es fixa en l'ordre ministerial de 23 de 
Novembre de 1987, un 6% en concepte de benefici industrial i un 1% de Control de 
Qualitat. A la suma obtinguda s'ha afegit un 21% en concepte de l' Impost del Valor 
Afegit (IVA), resultant finalment un total de 2.198.796,12 Euros. 
 

 

4.17. Control de qualitat 
 
El contractista adjudicatari estarà obligat a realitzar totes les proves, assajos i controls 
de qualitat que sol·liciti la direcció facultativa de l'obra i d'acord amb el Plec de 
Condicions i els reglaments i normativa que l'afecten. 
 
La direcció de l'obra triarà el laboratori que estimi més oportú per a l'execució de 
l'esmentat control de qualitat. El contractista disposarà del suport d'un topògraf per 
realitzar correctament el replanteig de les rasants generals i sempre que la Direcció 
d'Obra ho demani. La repetició de proves o assaigs a causa del no compliment de les 
especificacions del Plec o per negligència del contractista, aniran a càrrec d'aquest. 
 
A l'Annex 14 es redacta el programa de control de qualitat, amb la relació i definició de 
controls previstos. 
 
 

4.18. Accessibilitat 
 

A l’Annex 13 es verifica que el complex esportiu compleixi amb la normativa actual 
d’accessibilitat. 
 

4.19. Eficiència energètica 
 
A l’Annex 16 es verifica que el poliesportiu compleixi amb la normativa DB HE 4 
“Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria”. Segons aquest annex al 
poliesportiu s’hauran d’instal·lar col·lectors solars que permetin subministrar 5302,5 
l/d d’aigua sanitària a 60 ºC. 
 
5. CONCLUSIONS 
 
Es considera que s'ha descrit i justificat tant tècnica com econòmicament, en aquesta 
memòria i en els seus annexos, el "Projecte constructiu d’un complex esportiu al 
Poblenou de Barcelona". 
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6. DOCUMENTS DE QUE CONSTA EL PROJECTE 
 

DOCUMENT NÚMERO 1: MEMÒRIA I ANNEXES 
MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
ANNEXES A LA MEMÒRIA 

 Annex número 1: Topografia 

 Annex número 2: Estudi geotècnic 

 Annex número 3: Estudi d’alternatives 

 Annex número 4: Memòria tècnica de l’estructura 

 Annex número 5: Paviments i urbanització 

 Annex número 6: Xarxa de sanejament 

 Annex número 7: Xarxa elèctrica 

 Annex número 8: Altres instal·lacions 

 Annex número 9: Planificació del projecte 

 Annex número 10: Protecció contra incendis 

 Annex número 11: Estudi de seguretat i salut. 

- Memòria descriptiva 

- Plànols 

 SS1: Elements de protecció (1) 

 SS2: Elements de protecció (2) 

 SS3: Elements de protecció (3) 

 SS4: Casetes d’obra 

 SS5: Proteccions en planta 

 SS6: Implantació  

- Plec de condicions 

- Pressupost 

 Annex número 12: Estudi d’impacte ambiental 

 Annex número 13: Accessibilitat 

 Annex número 14: Control de qualitat 

 Annex número 15: Justificació de preus 

 Annex número 16: Eficiència energètica 

 Annex número 17: Estudi comparatiu econòmic 

DOCUMENT NÚMERO 2:  PLÀNOLS 
Definició urbanística i d’implantació (G): 

 G1: Situació i emplaçament 

 G2: Replanteig-topografia 

Definició arquitectònica general del complex esportiu (G): 

 G3: Règim d’usos parcel·la 

 G4: Règim d’usos poliesportiu 
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 G5: Detall superfície lavabos públics i vestuari mixt / Detall superfície vestuaris 

 G6: Distribució planta 1 i grades 

 G7: Planta coberta 

 G8: Façanes transversals (Frontal i Posterior) 

 G9: Façanes longitudinals (laterals) 

 G10: Secció transversal T1 / Secció transversal T2  

 G11: Secció longitudinal i materials 

 G12: Descripció de materials en planta 

 G13: Vistes pistes exteriors de pàdel 

 G14: Vistes aparcament 

Sistema estructural (E): 

 E1: Planta fonamentacions 

 E2: Fonamentació sabata P1 / Fonamentació sabata P2 

 E3: Fonamentació traves 

 E4: Fonamentació murs vestuaris i grades 

 E5: Secció transversal / Secció longitudinal 

 E6: Estructura metàl·lica coberta planta 

 E7: Forjat placa alveolar grades-vestuaris 

 E8: Murs amb blocs de formigó vestuaris i materials 

Instal·lacions (I): 

 I1: Instal·lació de sanejament 

 I2: Detalls sanejament 

 I3: Instal·lació d’aigua  

 I4: Instal·lació elèctrica planta baixa 

 I5: Instal·lació elèctrica de coberta i planta 1 

 I6: Instal·lació contra incendis 

 

DOCUMENT NÚMERO 3:  PLEC DE CONDICIONS 
 Capítol 1: Plec de clàusules administratives 

 Capítol 2: Plec de condicions de tècniques particulars 

DOCUMENT NÚMERO 4:  PRESSUPOST 
 Amidaments 

 Quadre de preus número 1 

 Quadre de preus número 2 

 Pressupost 

 Resum del pressupost 

 Pressupost general 
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Barcelona, Juny 2014 
L’enginyer autor del Projecte 
 
Signa: Arnau Solà Mata 
 

 
 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 
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1. ANNEX 1: TOPOGRAFIA 
 
Per a la realització d’aquest projecte s’ha utilitzat el mapa topogràfic de la parcel·la en 
qüestió que proporciona l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), on s’indiquen les 
diferents cotes de la parcel·la i la dels seus voltants: 
 
 
 
 

 
Figura 1. Mapa topogràfic de la parcel·la. 
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Barcelona, 29 de septiembre de 2010 
 

 
AVANCE DE RESULTADOS 
PROMOCIÓN: EDIFICIO PLURIFAMILIAR Psot+Pb+5PP. 
LOCALIZACIÓN: C/. Ciutat de Granada, 44 

BARCELONA 

N/ref.: 1942/10/2010 
S/ref.:  
 
 
 
1.- Trabajos realizados. 
 
El reconocimiento de detalle del área interesada se ha realizado durante la segunda 
quincena del mes de septiembre de 2010 y ha consistido en la realización de siete 
sondeos mecánicos, ensayos de penetración estándar y toma de muestras inalteradas. 

Dadas las limitaciones de acceso al recinto donde se llevaron a cabo las prospecciones, 
el equipo de perforación utilizado fue una sonda TECOINSA TP50-D montada sobre 
oruga, accionada hidráulicamente, que permite perforar a rotación y a hinca. Para 
perforar a hinca dispone de un dispositivo de golpeo automatizado y normalizado, apto 
para efectuar todo tipo de penetraciones dinámicas. 

Los sondeos se hicieron a rotación convencional con batería y extracción de testigo 
continuo. Los diámetros utilizados fueron ∅EXT 86 y 101 mm. Se extrajeron muestras de 
los materiales encontrados en la totalidad de la profundidad atravesada. EL sondeo se 
revistió en su totalidad mediante camisa de acero, para evitar el desmoronamiento de las 
paredes. 

La labor fue complementada en el campo con la ejecución de ensayos de penetración 
estándar. Dicho ensayo (S.P.T. o Standard Penetration Test) viene recogido en las 
normas ASTM D-1586-67, BS 1377-75 y UNE 103-800-92. 
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Consiste en la hinca en el fondo de la perforación y conforme se avanza en la misma, de 
un toma-muestras normalizado de 2 pulgadas de diámetro, mediante el golpeo con una 
maza de 63,5 Kg de peso que cae libremente desde 76,2 cm de altura. El número de 
golpes, "N", necesarios para hincar 30 cm el toma-muestras ofrece una orientación 
cualitativa acerca de la compacidad o densidad relativa del terreno. 

Para la realización de ensayos de penetración y toma de muestras en el interior de los 
sondeos se procedió, antes de su ejecución, a la limpieza del taladro hasta el fondo del 
mismo, a fin de hacerlo en óptimas condiciones.  

Se considera "rechazo" en el ensayo (NSPT = R) y se suspende la prueba, cuando el 
número de golpes requerido para la penetración de asiento, o para cualquiera de los dos 
intervalos de 150 mm es superior a 50. 
 
Los valores "N" obtenidos están influenciados por la profundidad a la que se realiza la 
prueba, debido al mayor confinamiento que produce la presión del terreno suprayacente. 
Por este motivo los valores de "N" al aumentar la profundidad a la que se realiza el 
ensayo pueden quedar sobre valorados e indicar compacidades o densidades mayores 
de las que realmente existen.  
 
Existen diferentes métodos para corregir el valor de "N" en función de la profundidad y en 
el presente trabajo se ha adoptado el propuesto por RALPH B. PECK et al. (Foundations 
Engineering, 1974), mediante el que se obtiene un factor de corrección en función de la 
presión efectiva del terreno de sobrecarga. Todos los valores de "N" que aparecen en 
este trabajo corresponden al valor corregido. 
 
Por otra parte, se llevaron a cabo ensayos de determinación de permeabilidad de tipo 
Lefranc a carga constante. Para ello se revistió el sondeo con una camisa de acero y se 
procedió a inyectar agua a carga constante a través de la boca de la perforación. Se 
controló el caudal introducido mediante caudalímetro analógico. El caudal necesario para 
mantener el nivel hidráulico constante permite estimar, en base a la geometría de la 
perforación, el valor de permeabilidad. 

La situación de los ensayos se refleja en el Plano nº 2, anexo. 
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Los trabajos de campo realizados que se incluyen en el presente informe, se detallan en 
la siguiente relación: 

UNIDADES DESCRIPCIÓN ENSAYO NORMA 

2 
Sondeos mecánicos de 15,6 - 18,00 m de 
profundidad 

 

19 Ensayos de penetración estándar, SPT. UNE 103.800/92 

2 Ensayos de permeabilidad Lefranc 
Puertos del Estado, 

1994 
 
2.- Ensayos de laboratorio 
 
Las muestras extraídas se han trasladado al laboratorio para su análisis. No se 
dispone aún de resultados. 
 
3.- Materiales 
 
Si nos atenemos al detalle de los terrenos que nos ocupan, la sucesión estratigráfica de 
materiales deducida de acuerdo con los ensayos realizados puede resumirse como 
sigue, de más superficial a más profundo: 

Estrato R: Superficialmente se encuentra un pavimento de hormigón de 0,1 m. Por 
debajo, siguen materiales de relleno y algunos restos de obras antiguos (Sondeo S,2). 
El relleno consiste en arenas y arcillas  mezcladas con algunos restos antrópicos, que 
presenta una coloración negruzca. Su espesor es de entre 1,60 - 2,50 m, siendo 
máximo en la zona del sondeo S.3.   

Estrato Q: Por debajo comienzan depósitos cuaternarios de naturaleza aluvial. Están 
compuestos por una alternancia de niveles de arenas medias con algunas gravas 
poligénicas y heterométricas (0,5 - 3 cm) y tramos de arenas finas con alguna gravilla. 
Intercalados entre los 8,5 y los 12,0 m de profundidad, se han detectado niveles de 
arcillas limosas de tonos grisáceos, con restos de materia orgánica. El espesor de los 
tramos arcillo-limosos es del orden de 0,1 - 0,15 m.  

Sus características mecánicas son del siguiente orden: 
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Estrato Q 

Referidas al SPT 

14 ≤ NSPT ≤ 38 (rechazo en uno de los ensayos) 

Los valores más elevados corresponden a los tramos de arena más gruesa con gravas. 

Los depósitos cuaternarios siguen como mínimo hasta 18,00 m de profundidad, máxima 
alcanzada por la perforación S.2. 

Cuadro resumen de parámetros: 

 ESTRATO R ESTRATO Q   
Peso específico 
aparente (γAP) 1,90 T/m3 2,10 T/m3   

Humedad natural 
(w) --- ---   

NSPT NSPT ≈ 5 14 ≤ NSPT ≤ 38   
Resistencia 
uniaxial (qu) 

--- ---   

Cohesión no 
drenada (cu) 

--- ---   

Cohesión  
a corto plazo (c) 0,00 Kp/cm2 0,00 Kp/cm2   

Cohesión a largo 
plazo (c’) 0,00 Kp/cm2 0,00 Kp/cm2   

Ángulo de 
rozamiento 
interno (φ) 

26º 36º   

Permeabilidad 
(Lefranc)  1,2 - 2 x 10-4 

m/s   
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4.- Hidrogeología 

El solar investigado se emplaza sobre la unidad acuífera superficial del Río Besós. El 
nivel piezométrico medido en el interior de las perforaciones se situaba (23/09/2010): 

S1:  – 3,65 m de profundidad de la boca del sondeo (cota -0,27 m, respecto topográfico) 
S2:  – 3,94 m de profundidad de la boca del sondeo (cota +0,03 m, respecto topográfico) 
S3:  – 3,90 m de profundidad de la boca del sondeo (cota +0,00 m, respecto topográfico) 
 
Respecto de la cota ±0,00 m, correspondiente a la C/. Llull (véase plano nº 2), el nivel 
piezomètrico se localizaba entre -3,90 y -3,92 m. 
 

5.- Recomendaciones 
 
Se trata de estudiar las condiciones de excavación y cimentación para el proyecto de 
construcción de un edificio plurifamiliar que constará de 1Psot + PB + 5PP.  

5.1.- Excavación 

Todos los materiales componen el subsuelo investigado, Estrato R, Q, no deberían 
presentar dificultades excepcionales para su remoción puesto que se trata de terrenos 
“ripables” con una pala cargadora de mediana potencia.  

Dada la naturaleza del subsuelo a excavar para la planta sótanos: rellenos, arcillas de 
baja compacidad y arenas, la existencia posición del nivel piezométrico y existencia de 
viales y otras edificaciones cercanas al área de estudio, se desaconseja la posibilidad de 
realizar una excavación del terreno dejando taludes verticales.  

Se recomienda la realización de muros pantalla autoportantes o convenientemente 
arriostrados, previos al vaciado de tierras.  

Habrá de tenerse en cuenta la existencia del nivel piezométrico y que las labores de 
excavación y la ejecución de los muros debería realizarse en seco. En el momento de 
ejecutar los sondeos, dicho nivel se encontraba próximo a la cota de excavación y no 
puede descartarse un hipotético ascenso de nivel.  
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Como parámetros del terreno para el cálculo del empuje de las tierras sobre los muros 
podrían tomarse, como promedio que resulte representativo de la formación en global, 
los mostrados en la página nº 4 del presente avance de resultados. 

5.2.- Cimentación 

Las soluciones de cimentación que se proponen seguidamente proceden de una 
valoración de los datos obtenidos durante la exploración del subsuelo, con los criterios 
que se indican en el capítulo siguiente, tendentes a que las mismas cumplan con las 
condiciones de: 

 Estado límite último frente al hundimiento por rotura general del terreno. 
 Estado límite de servicio - Asentamientos admisibles. 

Los datos a tener en cuenta por parte del terreno sobre el que tiene que apoyarse son los 
siguientes: 
 
MODALIDAD A 

a) Profundidad. 

La solución de cimentación que se propone podría ser mixta, mediante cimentación de 
los elementos perimetrales de tipo profundo (Estrato Q) y cimentación de los pilares 
centrales mediante losa continua, apoyada en el Estrato Q una vez realizada la 
excavación prevista. Los elementos perimetrales tendrían una doble función: 
sostenimiento de tierras y soporte de parte de las acciones de la estructura. Los muros 
pantalla pues deberían estar convenientemente dimensionados de acuerdo con todos los 
esfuerzos de componente horizontal y vertical a que vayan a ser solicitados.  

El hecho de que la estructura pueda ser soportada mediante dos modalidades de 
cimentación distintas condicionará el dimensionado de la geometría de los cimientos. 
Ésta se deberá proyectar de modo que se minimicen al máximo los asentamientos, 
evitando así posibles asientos diferenciales, tanto en su magnitud como en su momento 
de consecución. De igual modo, se deberá comprobar que las distorsiones angulares 
potenciales son admisibles por la configuración estructural. 
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b)  Estabilidad frente al estado límite último de hundimiento por rotura del terreno y 
estabilidad frente al estado límite de servicio. 

Cimentación superficial. 

Se ha analizado el estado límite último frente al hundimiento por rotura general del 
terreno aplicando un coeficiente de seguridad γR = 3 y en el supuesto de que la 
totalidad de la cimentación repose en el Estrato Q.  

También se ha analizado el estado límite de servicio, limitando el asentamiento a dos 
pulgadas: 

EDIFICACIÓN EDIFICIO PLURIFAMILIAR 
ESTRATO PORTANTE ESTRATO Q 
MODALIDAD Cimentación central mediante losa de  

cimentación  
TENSIÓN ADMISIBLE 1,90 Kp/cm2  
Módulo de reacción o de balasto (Ks30) 6,00 Kp/cm3 

Cabrá tener en cuenta que el nivel piezométrico se sitúa a partir de la cota -3,9 m 
(respecto C/. Llull) y que podría incluso sufrir algún ascenso. 

Podría pues hacerse necesario el uso de sistema de bombeo de aguas para deprimir el 
nivel piezométrico hasta la cota requerida, y poder realizar así las labores de excavación 
y ejecución de cimentaciones superficiales “en seco”. 

De igual modo, se estima necesario contemplar el efecto de la subpresión ejercida por la 
unidad acuífera sobre la estructura y cimentación así como tenerse en cuenta la 
impermeabilización de soleras y muros.  

En este sentido sería recomendable suponer que el citado nivel piezométrico podría 
incluso ascender (para periodos de mayor pluviometría) una cota no inferior a 1,00 m, 
respecto de su posición actual.  
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Cimentación profunda: 

EDIFICACIÓN EDIFICIO PLURIFAMILIAR 
ESTRATO PORTANTE ESTRATO Q 
MODALIDAD Cimentación perimetral de tipo profundo mediante 

muro pantalla  

Los valores recogidos en la tabla son válidos siempre y cuando se cumpla 
simultáneamente que, la punta de los elementos reposa en el Estrato Q y que los 
empotramientos no son inferiores a los recogidos en la primera columna (empotramiento 
considerado por debajo de la solera de la planta sótano).  

Prof. 
(m) 

MÓDULO PANTALLA  
B = 45 cm ; L = 160 cm 

MÓDULO PANTALLA  
B = 60 cm ; L = 160 cm 

Punta 
(Ton) 

Fuste 
(Ton) 

RCK Total 
(Ton) 

Unitaria 
(Kp/cm2)

Punta 
(Ton) 

Fuste 
(Ton) 

RCK Total 
(Ton) 

Unitaria 
(Kp/cm2)

4 99,66 6,32 105,98 14,72 132,88 6,78 139,66 14,55 

5 124,58 9,87 134,44 18,67 166,10 10,59 176,69 18,41 

6 149,49 14,21 163,70 22,74 199,32 15,25 214,57 22,35 

7 174,41 19,34 193,75 26,91 232,54 20,76 253,30 26,39 

8 199,32 25,26 224,58 31,19 265,76 27,11 292,87 30,51 

9 224,24 31,97 256,21 35,58 298,98 34,31 333,29 34,72 

10 224,24 35,53 259,76 36,08 332,20 42,36 374,56 39,02 

 

Prof. 
(m) 

MÓDULO PANTALLA 
B = 45 cm ; L = 250 cm 

MÓDULO PANTALLA 
B = 60 cm ; L = 250 cm 

Punta 
(Ton) 

Fuste 
(Ton) 

RCK Total 
(Ton) 

Unitaria 
(Kp/cm2)

Punta 
(Ton) 

Fuste 
(Ton) 

RCK Total 
(Ton) 

Unitaria 
(Kp/cm2)

4 155,72 9,09 164,81 14,65 207,63 9,55 217,18 14,48 

5 194,65 14,20 208,85 18,56 259,53 14,92 274,45 18,30 
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Prof. 
(m) 

MÓDULO PANTALLA 
B = 45 cm ; L = 250 cm 

MÓDULO PANTALLA 
B = 60 cm ; L = 250 cm 

Punta 
(Ton) 

Fuste 
(Ton) 

RCK Total 
(Ton) 

Unitaria 
(Kp/cm2)

Punta 
(Ton) 

Fuste 
(Ton) 

RCK Total 
(Ton) 

Unitaria 
(Kp/cm2)

6 233,58 20,45 254,03 22,58 311,44 21,49 332,93 22,20 

7 272,51 27,83 300,34 26,70 363,34 29,25 392,59 26,17 

8 311,44 36,35 347,79 30,91 415,25 38,20 453,45 30,23 

9 350,37 46,01 396,38 35,23 467,16 48,35 515,51 34,37 

10 350,37 51,12 401,49 35,69 519,06 59,69 578,76 38,58 

Rck = carga admisible por cada elemento de pantalla para la geometría señalada. Factor 
de seguridad γR ya aplicado (3 para la resistencia por fuste y 3 para la resistencia por 
punta).  

Para elementos de 0,45 m, se ha limitado la profundidad activa (aquella a la que crece la 
presión efectiva) a 9 m. Para elementos de 0,60 la limitación es de 12 m.  

Cabe señalar que, según el CTE-DB-SE-C, se debería aplicar un factor reductor para el 
supuesto de pilotes-pantalla (elementos portantes de pantalla). Para las geometrías 
propuestas sería de 0,785 (0,45x1,6 m), de 0,813 (0,60x1,6 m), de 0,754 (0,45x2,5 m) y 
de 0,772 (0,60x2,5 m). 

Aplicando dichos factores, los valores resultantes se recogen en la tabla al pie: 
 

Prof. 
(m) 

MÓDULO PANTALLA  
B = 45 cm ; L = 160 cm 

MÓDULO PANTALLA  
B = 60 cm ; L = 160 cm 

Punta 
(Ton) 

Fuste 
(Ton) 

RCK Total 
(Ton) 

Unitaria 
(Kp/cm2)

Punta 
(Ton) 

Fuste 
(Ton) 

RCK Total 
(Ton) 

Unitaria 
(Kp/cm2)

4 78,23 4,96 83,19 11,55 107,97 5,51 113,47 11,82 

5 97,79 7,75 105,54 14,66 134,96 8,60 143,56 14,95 

6 117,35 11,16 128,51 17,85 161,95 12,39 174,34 18,16 

7 136,91 15,18 152,09 21,12 188,94 16,87 205,80 21,44 

8 156,47 19,83 176,30 24,49 215,93 22,03 237,96 24,79 



 

 

Página 10 de 13 

www.geomed.es   geomed@geomed.es 
 
 

 
 

 
 
 

Geotècnia i Medi Ambient

GEOMED Projectes, S.L.
Joan Pfaff, 34, 2n - 2a  

  93 244 40 36   Fax 93 244 40 37
                   

08830-SANT BOI DE LLOBREGAT

www.geomed.es geomed@geomed.es

9 176,02 25,10 201,12 27,93 242,92 27,88 270,80 28,21 

10 176,02 27,89 203,91 28,32 269,91 34,42 304,33 31,70 

 

 

Prof. 
(m) 

MÓDULO PANTALLA 
B = 45 cm ; L = 250 cm 

MÓDULO PANTALLA 
B = 60 cm ; L = 250 cm 

Punta 
(Ton) 

Fuste 
(Ton) 

RCK Total 
(Ton) 

Unitaria 
(Kp/cm2)

Punta 
(Ton) 

Fuste 
(Ton) 

RCK Total 
(Ton) 

Unitaria 
(Kp/cm2)

4 117,41 6,85 124,26 11,05 160,29 7,37 167,66 11,18 

5 146,76 10,71 157,47 14,00 200,36 11,52 211,88 14,13 

6 176,12 15,42 191,54 17,03 240,43 16,59 257,02 17,13 

7 205,47 20,99 226,46 20,13 280,50 22,58 303,08 20,21 

8 234,82 27,41 262,24 23,31 320,57 29,49 350,07 23,34 

9 264,18 34,69 298,87 26,57 360,64 37,33 397,97 26,53 

10 264,18 38,55 302,72 26,91 400,72 46,08 446,80 29,79 

Cabría analizar el resto de estados límites de la cimentación entre ellos la capacidad 
estructural de los elementos. Según NTE-CPI ésta es de 35 Kp/cm2 para pilotes 
hormigonados bajo el nivel piezométrico aunque, resulta habitual, limitar las cargas en tal 
caso a 30 Kp/cm2. Cabe señalar que para alguna de las geometrías propuestas, se 
exceden dichas cargas. 

Como ya se ha comentado con anterioridad, cabrá tener en cuenta además, la limitada 
cohesión de los materiales a excavar y la presencia de nivel piezométrico. Se deberá 
pues poner en conocimiento del contratista dicha circunstancia, para estar así en 
disposición de escoger técnicas de ejecución apropiadas (p.e. uso de lodos tixotrópicos).  
 
 
MODALIDAD B 
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Como alternativa, la cimentación podría reposar en su totalidad en el Estrato Q. La 
cimentación podría ser a base de elementos de pantalla - pilotes.  

EDIFICACIÓN EDIFICIO PLURIFAMILIAR 
ESTRATO PORTANTE ESTRATO Q 
MODALIDAD Totalidad de la cimentación de tipo profundo 

mediante muro pantalla - elementos portantes de 
pantalla - pilotes 

Elementos portantes de Pantalla 

Los valores recogidos en las tablas anteriores (páginas 9 y 10) serían válidos siempre y 
cuando se cumpla simultáneamente que, la punta de los elementos reposa en el Q y que 
los empotramientos no son inferiores a los recogidos en la primera fila (empotramiento 
considerado por debajo de la solera de la planta sótano). 

Pilotes 

Prof. 
(m) 

PILOTES ∅ = 45 cm  PILOTES ∅ = 55 cm 
Punta 
(Ton) 

Punta 
(Ton) 

Fuste 
(Ton) 

RCK Total 
(Ton) 

Unitaria 
(Kp/cm2)

Fuste 
(Ton) 

RCK Total 
(Ton) 

Unitaria 
(Kp/cm2)

8 44,03 8,71 52,74 33,16 65,77 10,65 76,42 32,16 

9 49,53 11,02 60,56 38,08 73,99 13,47 87,47 36,82 

10 49,53 13,61 63,14 39,70 82,21 16,64 98,85 41,61 

 

Prof. 
(m) 

PILOTES ∅ = 65 cm 
Punta 
(Ton) 

Fuste 
(Ton) 

RCK Total 
(Ton) 

Unitaria 
(Kp/cm2)

8 91,86 12,58 104,44 31,48 

9 103,34 15,92 119,27 35,94 

10 114,83 19,66 134,49 40,53 

Para pilotes de diámetro 0,45 m, se ha limitado la profundidad activa (aquella a la que 
crece la presión efectiva) a 9 m. Para pilotes de diámetro 0,55 la limitación es de 11 m . 
Para los elementos de diámetro 0,65 la limitación es de 13 m. 
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En el supuesto de pilotes, dado que la formulación propuesta para el cálculo se enunció 
de acuerdo a su geometría, lógicamente, no es necesario aplicar factor reductor por 
forma. 
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3. ESTUDI D'ALTERNATIVES 

 
3.1 INTRODUCCIÓ 
 
En aquest annex es realitza un estudi d'alternatives que tracta sobre els aspectes més 
rellevants del poliesportiu. S'analitzaran les diferents opcions de situació i distribució 
del poliesportiu, elecció de materials, tancaments de façana i els paviments en la 
parcel·la mitjançant una anàlisi multicriteri, amb l'objectiu d'aconseguir un disseny i 
construcció que doni una bona funcionalitat. 

3.2 DISPOSICIÓ I DISSENY DEL POLIESPORTIU 

3.2.1 Condicionaments de disseny 
 
El projecte consisteix en la construcció d’un complex esportiu al barri de Poblenou de 
Barcelona. Per tant, el poliesportiu es preveu que estigui destinat principalment a un 
ús esportiu. 
 
També es durà a terme la construcció de vestidors, grades, lavabos públics, sala 
d’instal·lacions, sala de reunions, recepció, pistes exteriors de pàdel i aparcament, per 
tal de gaudir d’un complex esportiu amb tots els seus equipaments. 
 
Els condicionaments que es tenen per dissenyar i ubicar el poliesportiu dins la parcel·la 
i que hauran de contemplar totes les alternatives plantejades, són: 
 

1. Condicionaments marcats pel Pla d'Ordenació de la zona (definits al principi 
d'aquesta memòria). 
 

2. Projectar una construcció econòmica i funcional, per satisfer la propietat. 
 

3. Aconseguir un disseny estètic, agradable i en concordança amb els edificis de 
l’entorn. 

 
4. Baix impacte visual. 

 
5. Topografia gairebé horitzontal de la parcel·la, que simplifica i afavoreix 

qualsevol solució constructiva adoptada. 
 

6. Bona accessibilitat per als usuaris. 
 
A continuació es plantegen diverses alternatives constructives amb l'objectiu de 
valorar-les i escollir la que millor s'adeqüi a la voluntat de la propietat, respectant els 
condicionants exposats anteriorment. El poliesportiu en si té unes mides de 55x33 m. 
La parcel·la en què es durà a terme la construcció del poliesportiu té una superfície 
exacta de 4863 m2. 
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S'han plantejat 4 alternatives o possibilitats geomètriques i funcionals que a 
continuació es detallen amb plànols en planta. A partir d'aquí, es farà una anàlisi en 
funció dels criteris definits més endavant, per veure quina és la millor opció. 
 
Les quatre solucions respecten el marc normatiu existent de l'àrea. 
 

3.2.2 Alternatives segons la ubicació de les diferents zones del complex esportiu 

3.2.2.1 Alternativa 1: Façana de vidre amb orientació sud. Petita zona d’aparcament. 

 

Com es pot veure a la figura 1 el poliesportiu es situaria a la zona nord de la parcel·la, 
amb la façana de vidre orientada a cara sud, amb entrada principal situada al carrer 
Camí Antic de València. Hi hauria una zona petita d’aparcament a una paret de la 
parcel·la, entre el poliesportiu i les pistes de pàdel exteriors. Les 3 pistes de pàdel 
s’encaixarien a la zona sud de la parcel·la. 
 
 

 
Figura 1. Alternativa 1. 
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3.2.2.2. Alternativa 2: Façana de vidre amb orientació oest. Zona d’aparcament 

mitjana. 

 
Com es pot veure a la figura 2 el poliesportiu es situaria a la zona sud de la parcel·la, 
amb la façana de vidre orientada a cara oest, on l’entrada de llum natural seria 
escassa. L’entrada principal estaria situada a l’interior de la parcel·la i s’entraria pel 
carrer Camí Antic de València. A la zona nord hi hauria una zona mitjana d’aparcament, 
a una paret de la parcel·la. Les 3 pistes de pàdel es farien entre el poliesportiu i el 
carrer, a la zona oest de la parcel·la. 
 
 

 
Figura 2. Alternativa 2. 
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3.2.2.3. Alternativa 3: Façana de vidre amb orientació sud. Gran zona d’aparcament 
 

Com es pot veure a la figura 3 el poliesportiu es situaria a la zona central de la 
parcel·la, amb la façana de vidre de cara al sud per aprofitar la llum natural durant la 
major part del dia. L’entrada principal estaria situada al carrer Camí Antic de València. 
A la zona nord hi hauria l’aparcament en bateria a dues bandes, una a una paret de la 
parcel·la i l’altre a la paret del poliesportiu. Les 3 pistes de pàdel s’encaixarien a la zona 
sud de la parcel·la. 
 

 

 
Figura 3. Alternativa 3. 
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3.2.2.4. Alternativa 4: Façana de vidre amb orientació nord. Gran zona d’aparcament. 
 
Finalment, l’alternativa 4 és una variant de la tercera, ja que l’única cosa que canvia és 
la ubicació dels usos del poliesportiu, tot fent una simetria longitudinal de l’alternativa 
3. La resta de zones resten intactes (pistes de pàdel i aparcament). En aquest cas la 
pista poliesportiva amb el mur cortina donaria a cara nord, a la zona de l’aparcament i 
els vestuaris estarien encarats a la zona de les pistes de pàdel. La connexió de les pistes 
de pàdel es faria a través de la porta del passadís dels vestuaris (zona posterior del 
poliesportiu). Les sortides d’emergència donarien directament a l’aparcament del 
carrer. 
 

 
Figura 4. Alternativa 4. 

 

 

3.2.3 Anàlisi multicriteri (AMC) 
 
En aquesta part es pretén dur a terme una anàlisi multicriteri entre les diferents 
alternatives. 

El mètode d’anàlisi multicriteri (AMC) va ser dissenyat per a analitzar les propostes 
alternatives en base a diferents criteris. Un tret característic d’aquest mètode és que 
elimina algunes de les complicacions de l’anàlisi cost-benefici (ACB), en el sentit que no 
requereix la valoració de tots els impactes en unitats monetàries. En el nostre marc 
d’estudi, aquesta carcacterística introdueix dos avantatges importants que ajuden a 
axonseguir més flexibilitat en el procés d’avaluació. L’ús de l’AMC permet evitar la 
valoració monetària d’alguns impactes, pels quals no existeixin estimacions fiables 
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sobre el seu valor monetari i que si s’introduïssin a l’ACB, podrien distorsionar els 
resultats obtinguts mitjançant aquesta tècnica. 

El nucli de l’AMC consisteix en explicitar una sèrie de criteris, als quals el decisor social 
els hi atorga uns determinats pesos relatius. Aquesta informació es presenta en una 
matriu bi-dimensional, on una dimensió expressa les diverses alternatives i l’altra 
dimensió els criteris pels quals les alternatives s’avaluen (Voogd, 1983, p.21) . 

 

 Criteri 1 ….. Criteri m 

Alternativa 1 a11  a1m 

…..    

Alternativa n an1  anm 

Pesos Relatius 1 …. m 

 
S'escullen quatre criteris bàsics: 
 

1. Econòmics 
2. Constructius 
3. Funcionals 
4. Estètics 

 
Les característiques més apreciables són les següents: 

 

3.2.3.1 Criteris econòmics 
 
L'objectiu d'un projecte d’aquestes característiques és obtenir el màxim benefici social 
de l’explotació del poliesportiu, ja que econòmicament normalment no es generen 
gaires beneficis en l’explotació de les seves activitats. Pel que interessarà que el cost 
del poliesportiu sigui mínim i la rendibilitat social de la inversió econòmica sigui 
màxima. Per avaluar es proposa el següent criteri econòmic: 
 

- Cost: Inclou la inversió inicial que s'ha realitzat per a la construcció del 
poliesportiu, la urbanització interior i exterior, les pistes de pàdel i 
l’aparcament. Els elements que influeixen en aquest criteri són el nombre 
d'elements i la disposició constructiva escollida. 
 

3.2.3.2 Criteris constructius 
 
Una segona part és escollir un edifici que presenti facilitat de construcció i facilitat de 
remodelació en un futur, que alhora minimitzi els costos d'adaptació. Es contemplen 
els següents criteris: 
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- Facilitat constructiva: Posseir una disposició constructiva on hi hagi el major 

nombre de mòduls iguals, els fronts de construcció puguin ser independents, i 
que permeti una construcció més ràpida. 

  
- Flexibilitat d’adaptació: Capacitat per modificar estructuralment l'edifici, i 

inserir funcions que no han estat contemplades en disseny però que es poden 
donar en un futur, com obertura de noves obertures, nous sistemes d’elevació, 
desmantellament de part de l'estructura, etc. 

 

3.2.3.3 Criteris funcionals 

 
Són els que es relacionen amb l'ús diari del poliesportiu i la que la fan ser funcional i 
còmoda en l'ús per a l'usuari, aquesta serà una de les claus per a l'usuari definitiu del 
poliesportiu. En aquest apartat s'estudia la distribució. 
 

- Distribució: Consisteix en la facilitat per poder situar els elements d'una forma 
lògica i rendible dins del poliesportiu. S’avalua la superfície útil per a cada un 
dels processos, aprofitament màxim dels espais, espai perdut per passadissos i 
zones de distribució. 

3.2.3.4 Criteris ambientals i estètics 
 
Pretenen avaluar com es percep l'edifici exteriorment: adaptació a l'ambient, estètica, 
comoditat d'accessos, així com interiorment (il·luminació, soroll, color, neteja, aire, 
temperatura). 
 

- Il·luminació i ventilació: Capacitat de proveir totes les zones amb una 
il·luminació adequada i que es donin la situació més idònia pel que fa a nivells 
de llum natural i temperatura. També s’ha de tenir en compte el intentar no 
tenir una il·luminació solar directa als esportistes, ja que dificulta la pràctica de 
l’esport. 

 
- Estètica i adequació a l'entorn: Impressió tant interior com exterior de la 

solució, fent que aquesta sigui agradable a la vista. 
 

- Accessibilitat: Accés per còmode per als usuaris. 
 
Es posaran pesos segons el següent esquema respecte a les altres opcions: 
 

0 Dolenta 
1 Acceptable 
2 Regular 
3 Bona 
4 Molt bona 
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Finalment, s'ha definit també un factor de ponderació dels diferents criteris  que es 
tenen en compte, ja que la seva importància és variable en funció de l'opinió de la 
població i dels usuaris que faran servir el complex. Segons això s’ha fet una estimació 
del pes de cadascun dels criteris, segons la seva importància, partint de que cada 
criteri té el seu grau d’importància: 
 

1) Funcional: ha de servir al major nombre de població possible, d’una manera 
còmode i senzilla. Per tant, és molt important que es construeixi d’una manera 
que funcioni per a l’ús esportiu i punt de trobada social pel qual ha estat 
projectat. 

2) Econòmic: és important que el projecte tingui un pressupost ajustat i que el 
cost d’aquest no sigui desorbitat, i tot això, aconseguint tenir una funcionalitat 
excel·lent. S’ha de tenir en compte la situació de crisi econòmica i com afecten 
les retallades dels governs i ajuntaments al que són els nous projectes 
constructius. 

3) Constructiu: facilitat i rapidesa en la construcció i execució del projecte. Que hi 
hagi la possibilitat de remodelació i reforma si en un futur es volen fer canvis 
d’usos o ampliar el recinte. 

4) Estètic: bellesa tant exterior com interior, així com comoditat pels usuaris i 
veïns, arribant a ser un nou símbol arquitectònic del barri i sobretot adequat a 
l’entorn. 

 
A continuació es mostra la taula multicriteri obtinguda per a cadascuna de les 
alternatives plantejades. 

          

  
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

 

Pes Punt Pond Punt Pond Punt Pond Punt Pond 

Econòmic  3 3 9 2 6 1 3 1 3 

Constructius 2 2 4 1 2 3 6 3 6 

Funcional 3 1 3 1 3 4 12 3 9 

Estètic/il·luminació  2 3 6 2 4 3 6 3 6 

TOTAL     22   15   27   24 
Taula 1. Anàlisis multicriteri. 

 
 
Segons la taula multicriteri s’ha de realitzar l’alternativa 3 (27 punts), tot i que 
l’alternativa 4 està molt a prop en la ponderació total amb 24 punts. Ha premiat molt 
el fet que la funcionalitat de l’alternativa 3 sigui més alta, ja que aprofita tot l’espai 
construït i es diferencia de l’alternativa 4 en que aquesta última, si bé té una 
distribució interior idèntica a l’alternativa 3, no està tant ben connectada amb la zona 
exterior de pàdel, cosa que sí ho està l’escollida. L’alternativa 3 permet al públic 
general anar directament a la zona de pistes de pàdel exteriors, cosa que la 4, han de 
passar o bé pels vestuaris o per l’exterior de l’aparcament. Per la il·luminació del 
pavelló s’ha pensat en posar la façana de vidre amb una orientació sud (gran 
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il·luminació natural durant tot el dia), ja que el Sol surt per l’est i es pon a l’oest, i per 
tant amb aquesta orientació tindrà més hores de llum natural. 
 
Per tant, s’ha escollit la solució que combina millor els 4 criteris proposats.  
 

3.3 SELECCIÓ DELS MATERIALS 

3.3.1 Materials de l'estructura 

 3.3.1.1 Estructura de formigó armat i obra de fàbrica " in situ " 

 
Les estructures de formigó armat constitueixen una tipologia clàssica. El tipus 
estructural més difós és l'entramat de barres amb nusos rígids, realitzats " in situ " i 
amb continuïtat dels seus elements. En alguns casos es poden incorporar unions amb 
algun grau de llibertat com juntes de dilatació o ròtules. 
 
Aquestes estructures s'han estès a totes les zones d'industrialització mitjana o alta, 
amb una relació de costos entre mà d'obra i materials molt raonable. Triada també per 
les grans avantatges que ofereix per la seva rigidesa i òptim comportament davant 
d'agents atmosfèrics i al foc. 
L'estructura normal de ciment armat està composta per barres que s'uneixen entre si 
ortogonalment. Les barres són peces prismàtiques en les quals predomina el llarg 
sobre la secció, en general, quadrada o rectangular. 
 

- Formigó. El formigó té resistència a la compressió, mentre que el seu 
resistència a la tracció és gairebé nul la. Un formigó convencional té una 
resistència a la tracció deu vegades menor que a la compressió. 

 
- Acer. L'acer de les armadures compleix la missió d'ajudar a suportar els 

esforços de tracció i tallant als quals està sotmesa l'estructura. 
 
Inconvenients del formigó armat i obra de fàbrica " in situ " 
 
En alguns casos no es recomana aquest sistema: 
 

1. En estructures que requereixen execució en terminis molt curts, llavors el 
formigó necessita forjar en obra, la qual cosa condiciona la velocitat de la obra. 
De qualsevol manera aquest inconvenient avui dia ja no és problema amb l'ús 
de formigó d'enduriment ràpid o amb un cuit al vapor i sistemes d'encofrats 
altament industrialitzats, els quals permeten disminuir els temps en obra. 

 
2. Quan l'obra es realitza en terreny deficient amb grans possibilitats de 

importants assentaments, llavors l'estructura rígida és més sensible a aquests 
assentaments que una articulada com l'estructura metàl·lica. 
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3. En construccions on es previnguin canvis notables en l'ús de les càrregues, ja 

que una estructura de formigó exigida càrregues majors de les projectades 
requereix un nou dimensionament i adaptació amb reforços a la estructura. 

 
4. En construccions on es requereixi cobrir grans llums amb gàlibs limitats. 

 

3.3.1.2 Estructura de formigó prefabricat 

 
La prefabricació és un mètode industrial de producció d'elements o parts d'una 
construcció en planta o fàbrica i la seva posterior instal·lació o muntatge en l'obra. 
 
Avantatges del formigó prefabricat 
 
Aquesta tècnica, que ha tingut un enorme desenvolupament a nivell mundial, presenta 
avantatges quan es requereix utilitzar elements repetitius i/o industrialitzar les tasques 
de construcció i millorar la seva productivitat. Entre aquestes destaquen les següents: 
 

1. Ús múltiple i repetitiu d'encofrats o motlles. 
 

2. Reducció de terminis de construcció i mà d'obra. 
 

3. Organització similar a una fàbrica, amb major grau de mecanització, mà d' obra 
estable i especialitzada, aprofitament dels avantatges de la normalització i 
producció en sèrie. 

 
4. Major facilitat per a un adequat control de qualitat. 

 
5. Menor formació de juntes de formigonat. 

 
6. Possibilitat d'aplicar tècniques de pretesat, curat accelerat, etc. 

 
7. Obtenció de majors llums. 

 
8. Construcció senzilla i neta  (reducció d'escombraries). 

 
Inconvenients del formigó prefabricat 
 
És una solució cara i la qualitat dels acabats no és molt bona, tot i que cada vegada és 
millor. 
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3.3.1.3 Estructura metàl·lica 

 
És sabut que l'edificació residencial està dominada pel formigó armat mentre que 
l'acer s'utilitza cada vegada més sovint en edificis d'ús públic. A continuació es 
nomenen els avantatges i inconvenients de l'ús d'aquest tipus de estructures: 
 

Avantatges de l'estructura metàl·lica 
 

1. Alta resistència de l'acer per unitat de pes, el que permet estructures 
relativament lleugeres i en conseqüència espais més diàfans, amb menor 
nombre de suports. 

 
2. Dimensions menors dels elements estructurals. 

 
3. Avisen amb grans deformacions abans es produeixi una fallada a causa del fet 

que el material és dúctil. 
 

4. Uniformitat, ja que les propietats de l' acer no canvien apreciablement amb el 
temps. 

 
5. Homogeneïtat del material. 

 
6. Possibilitat de reforma de manera més senzilla per adaptar-se a nous usos del 

edifici. 
 

7. Rapidesa de muntatge. 
 

8. Possibilitat de prefabricació en taller aconseguint una major exactitud. 
 

9. Gran capacitat de laminar amb diverses mides i formes. 
 

10. Reutilització de l' acer després de desmuntar l'estructura. 
 

Inconvenients de l'estructura metàl·lica 
 

1. Corrosió. 
 

2. Problemàtica en cas d'incendi. 
 

3. Vinclament ja que s'utilitzen elements esvelts sotmesos a compressió (suports 
metàl·lics). No obstant això, les estructures es calculen evitant aquests 
fenòmens. 
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4. Major cost de l'estructura i el posterior manteniment: pintures contra corrosió, 
panells de protecció per al foc, etc. 

 
5. En els últims anys el preu de l'acer s'ha disparat augmentant considerablement 

el seu cost global. 
 

6. De vegades en aquesta llista s'inclou la necessitat de mà d'obra especialitzada, 
ja que les soldadures i les unions en general d'elements metàl·lics són punts 
conflictius en l'estructura. 
 

3.3.1.4 Estructura mixta 

 
Una peça mixta està formada bàsicament per tres elements estructurals diferenciats: 
 

- La secció del formigó. 
- La secció metàl·lica. 
- Els connectors. 

 
Aquests últims poden arribar a reemplaçar totalment o parcialment per l'adherència 
entre l'acer i el formigó. Com el formigó col·labora amb l'acer, a més de funcionar com 
a distribuïdor de càrregues, està sotmès a possibles deformacions per l'acció de certs 
elements inclosos en el formigó i solidaris amb les peces metàl·liques. La missió 
d'aquests elements anomenats connectors és evitar o controlar els lliscaments relatius 
de tots dos materials. Així, el formigó col·labora a la zona comprimida augmentant la 
resistència del conjunt. 
 
Cada material per separat (acer i formigó) ofereix solucions valuoses en l'àmbit de la 
construcció, per això, l'ús racional i conjunt on s'aprofiten les qualitats de cadascú, 
limitant o eliminant el més desfavorable, es combina amb una apropiada utilització de 
tècniques, considerant variables com la zonificació, maquinàries, mà d'obra i terminis 
d'execució entre d'altres. D'aquesta manera es pot obtenir una solució amb àmplies 
possibilitats de disseny. 
 
 

Avantatges de l'estructura mixta 
 

1. Reducció del gruix dels llindars: 
 
A mesura que les llums de les peces augmenten, és apreciable i més acusat en 
gruix. Això es deu al gran increment d'inèrcia i resistència que la secció parcial del 
formigó determina en relació a una solució metàl·lica, i a la major rigidesa de les 
zones sotmeses a tracció de la secció en relació a les solucions de formigó armat o 
pretensat. 

2. Augment de la rigidesa. 
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3. Suports més esvelts: 

 
En gran mesura vinculat amb les peces de formigó, però és apreciable en relació 
amb els suports metàl·lics si es té en compte la protecció contra el foc. 

 
4. Economia en l'ús de l'acer: 

 
En comparació amb una construcció metàl·lica tradicional, es pot aconseguir un 
estalvi que oscil·la entre el 10 % i el 50%, inclosos els connectors necessaris. 

 
5. En les construccions amb grans llums i càrregues importants: 

 
L'ús d'aquestes estructures mixtes per a forjats, llindas i suports, ha d'anar 
guanyant posicions pels seus avantatges com: apropiada rigidesa, monolitisme, 
arriostraments sense fragilitat i economia de baix cost. A més ofereix grans 
possibilitats per a l'ús dels materials prefabricats a causa de la facilitat de les 
unions, permetent la fàcil i ràpida execució. 

 
6. Per al reforç d'antigues estructures metàl·liques o de formigó: 

 
És una de les formes més adequades per incrementar la capacitat portant de 
l’edifici. En transformar l'estructura mixta, es permet suportar l'augment de les 
sobrecàrregues en el cas que es canviï la funció de l'edifici per a noves necessitats, 
i amb aquest recurs s'aconsegueix sobrepassar i reforçar els dimensionaments 
amb la qual va ser calculada inicialment. 

 
7. On més s'aprofita l'estructura mixta: 

 
És en els casos de llums a flexió, ja que es produeix una doble sol·licitació de 
compressió i tracció, favorable a les propietats dels materials bàsics, i en apropiat 
paral·lelisme amb les condicions d'ús de les construccions. En aquests casos, 
també és important l'ús del formigó en zones de treball a tracció de les peces 
mixtes, ja que pot ser apte tant com a suport físic d'armadures embegudes en el 
mateix, com per la seva millora en les condicions d'estabilitat, inercials o 
funcionals de les seccions d'acer estructural amb costos raonables. 

 
8. L'ús del formigó com a element protector de l' acer estructural: 

 
És una manera de protecció contra la corrosió i el foc. Es pot utilitzar el formigó 
com a part resistent col·laborant amb l'acer, per exemple en els casos d'elements 
comprimits o en suports, o com a element d’arriostrament davant situacions 
d'inestabilitat com ara peces embegudes, suports, formigó connectat amb primes 
xapes metàl·liques en les ànimes o fons de grans bigues. 
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Inconvenients de l'estructura mixta 
 
Les estructures mixtes suposen una solució molt cara i en la fase de muntatge es 
necessita una mà d'obra experimentada com poden ser els soldadors. 
 

3.3.1.5 Elecció del material 

 
Un cop vistes les diferents característiques dels materials per l'estructura, es decideix 
que aquesta es realitzarà a partir elements metàl·lics, degut a la seva facilitat de 
muntatge i homogeneïtat del material. 
 
 

3.3.2 Materials de forjat  

Per fer el forjat que formarà el sostre dels vestuaris i la grada s’han mirat diversos 

aspectes a tenir en compte. D’una banda la longitud que havia de tenir, la llum del 

forjat cobreix tota la longitud dels vestuaris, i per l’altra banda ha de resistir el pes de 

les persones que hi haurà a les grades.  

S’ha comparat 3 materials per a la construcció d’aquest forjat: 

1) Forjat de biguetes armades  

2) Forjat de biguetes pretesades 

3) Forjat de plaques alveolars pretesades 

En la següent figura es mostra la relació altura/cantell dels 3 materials, i es comprova 

que el forjat de plaques alveolars és el que permet més llum amb menys cantell a 

utilitzar, i és per això que s’ha escollit fer el forjat amb aquest tipus de plaques: 

 

Figura 5. Comparació de rigideses entre diferents tipus de forjat (Manual Aidepla). 
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3.3.3. Materials de la coberta 

3.3.2.1 Coberta Tipus Deck 
 
És un sistema format per una sèrie d'elements, idoni per a aquells tancaments de 
coberta que necessiten pendents mínimes (1-3 %). Resulta especialment adequat per 
cobrir grans superfícies. Està composta de cinc elements essencials: 
 

- Suport base (xapa perfilada): La seva funció principal és proporcionar 
prestacions adequades per suportar les càrregues i sobrecàrregues requerides, 
bona base d'assentament per a l'aïllament (la posició del perfil serà la què ens 
permeti una major superfície de suport) i finalment estabilitat en evitar el 
moviment de la membrana. 

 
- Barrera de vapor: La xapa perfilada constitueix de per si una bona barrera 

contra el vapor. No obstant això, en el cas de locals amb humitat alta, poc 
ventilats, temperatures exteriors i interiors baixes o atmosferes agressives en 
les quals poden aparèixer condensacions intersticials a la zona del aïllant, és 
recomanable instal·lar una barrera de vapor entre la xapa metàl·lica i el 
aïllament. 

 
- Aïllament tèrmic: Proporciona capacitat aïllant suficient perquè en el interior 

de l'edificació no es produeixin condensacions i reuneixi les condicions 
tèrmiques requerides. 

 
- Impermeabilització: La seva missió principal és garantir l'estanquitat del 

sistema, així com assegurar que l'aïllament mantingui íntegres totes les seves 
propietats. 

- Protecció pesada: Entre els avantatges que ofereix aquest tipus de sistema, 
destaca la seva gran impermeabilització, resistència mecànica, lleugeresa i 
capacitat per integrar instal·lacions i mecanismes. També resulta important la 
seva resistència al pas del vapor i el seu aïllament tant tèrmic com acústic. 

 
Entre els avantatges que presenta aquest tipus de coberta destaca: 
 

1. Gran impermeabilització. 
 

2. Resistència mecànica. 
 

3. Lleugeresa i capacitat per integrar instal·lacions i mecanismes. 
 

4. Bona resistència al pas del vapor. 
 

5. Aïllament tèrmic i acústic. 
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3.3.2.2 Coberta tipus sandvitx 
 
Utilitzats sobretot en el sector de la construcció, és la solució ideal per al tancament de 
naus industrials, centres esportius, grans instal·lacions d'emmagatzematge i distribució 
entre d'altres. Compostos usualment per dues xapes d'acer perfilat i un nucli de 
poliuretà o de llanes minerals que compleixen les funcions d'aïllant tèrmic i acústic 
excel·lents. 
 
L'èxit de la coberta sandvitx es deu a les següents propietats: 
 

1. Elevada capacitat portant amb baix pes. 
 

2. Aïllament tèrmic excel·lent i durador. 
 

3. Bona barrera a l'aigua i al vapor. 
 

4. Excel·lent estanquitat a l'aire. 
 

5. Superfícies exteriors capaces d'oferir resistència als agents atmosfèrics i a 
ambients agressius. 

 
6. Senzillesa d'instal·lació en condicions de temps adverses. 

 
7. Senzillesa de reparació o substitució en cas de dany. 

 
8. Economia en la producció en massa de components de qualitat elevada i 

uniforme. 
 

9. Llarga vida amb baixos costos de manteniment. 
 

10. Resistència al foc de panells amb nucli de llana mineral. 
 

3.3.2.3 Coberta tipus nervada perfisa 

 
El panell nervat perfisa, és un element aïllant que s'utilitza com a recobriment en 
cobertes i façanes. 
 
El panell es composa de dos paraments metàl·lics amb un nucli d'escuma de poliuretà i 
de tapajuntes. 
 
El tapajunts té per objecte garantir l'estanquitat i permet no tenir en compte els vents 
dominants a l'hora de muntatge. Cobreix i protegeix les fixacions de la corrosió. 
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La plaqueta, amb una superfície d'ajust de 30 cm2, assegura l'acoblament dels dos 
panells, permet una sola fixació per corretja i reparteix els esforços evitant que el 
cargol pugui perforar la xapa exterior, oferint la possibilitat de duplicar la fixació en el 
cas que les sol·licitants ho requereixin. 
 

 
Figura 6. Panell nervat. 

 
La concepció d'aquesta junta de panells ofereix una sèrie d'avantatges com: 
 

- No hi ha risc de goteres en les seves fixacions, en estar ocultes pel tapajunts. 
- Elimina el pont tèrmic en els punts de fixació. 
- Elimina vores metàl·lics exposats reduint el risc d'oxidació. 
- Fa possible l'ús de fixacions curtes, d'aquesta manera redueix les càrregues 

laterals al cap del cargol. 
- El panell Ondatherm 900 C és totalment recuperable. En cas d'accident o 

ampliació el desmuntatge i muntatge és ràpid, sense minva. 
 
L'estanqueïtat d'una construcció realitzada amb panell Ondatherm 900 C és absoluta, 
fins amb pendents del 5%. 
 

 
Figura 7. Esquema panell nervat. 

 

3.3.2.4 Coberta tipus translúcida 
 
Les plaques translúcides estan elaborades amb polièster reforçat amb fibra de vidre, 
protegit amb GEL-COAT, per millorar la durabilitat. Les seves excel·lents qualitats de 
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transmissió lumínica i alta resistència a l'impacte i als agents atmosfèrics, les fan  
imprescindibles per a la realització de lluernes amb el màxim aprofitament de la llum 
natural. 
 
Les plaques translúcides són indeformables a la calor i porten la mateixa corrugació i 
segellat que els panells metàl·lics a fi de mantenir l'estanquitat completa de la coberta. 
 
En casos especials s'aconsella la utilització de panells translúcids dobles amb càmera 
d'aire a l'interior. 

3.3.2.5 Elecció del tipus de coberta 
 
La coberta es resoldrà amb coberta tipus sandwitx elaborada “in situ” degut al seu 
gran número d’avantatges. 
 

3.3.3 Materials de tancament de façana 

3.3.3.1 Façana tipus sandvitx 
 
Es tracta d'una solució de tancaments verticals per a façanes, amb un alt contingut 
estètic i combinant excel·lents prestacions de resistència mecànica, tèrmica i acústica, i 
especialment destacant la resistència al foc. Són productes altament ecològics en estar 
compostos en el seu nucli per llanes minerals, elements inerts. A més, les propietats 
higièniques de les llanes minerals (no permetre el creixement de microorganismes ni 
insectes en el seu interior, no ser aliment per rosegadors, ser imputrescibles) són molt 
adequades per a tot tipus d'edificació, especialment en la indústria agroalimentària 
,grans superfícies, etc. 
 
Els panells tipus façana estan formats pels següents elements: 
 

1. Cara exterior: Perfil exterior de xapa de 0,5 mm a 0,8 mm de gruix. A més 
d'acer, la xapa pot ser d'altres materials com l'alumini o coure. 

 
2. Cara interior: El perfil interior té característiques similars. 

 
3. Aïllament: Format per llanes minerals (de Roca o Vidre) amb densitat de 70 a 

150 kg/m2, amb fibres minerals orientades perpendicularment respecte les 
xapes. El nucli està format per llistons de llana mineral i disposat de manera 
esglaonada per donar més homogeneïtat i resistència al sistema. 

 
Entre els avantatges que ofereix aquest tipus de sistema, destaquen el comportament 
mecànic que resulta de la combinació de xapa metàl·lica i escuma de poliuretà i la 
rigidesa del conjunt (efecte sandvitx), que permet la construcció d'elements de grans 
dimensions. La lleugeresa del panell (entre 9 i 20 kg/m2) facilita el transport, 
manipulació, muntatge i dimensionament de l'estructura portant i fonamentacions. 
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Finalment és important comentar que l'escuma de poliuretà és un material 
termostable, sent la seva principal característica la carbonització del material quan es 
descompon per acció de la calor, ja sigui per acció directa de la flama o per acció 
indirecta d'un ambient d'alta temperatura (fums molt calents i calor radiant). Aquesta 
carbonització protegeix la resta de material que no està sent atacat per la calor, no es 
fon ni degota i per tant evita la propagació d'aquesta descomposició en el interior del 
panell. En cas d'un incendi acabat d'iniciar, si aquest no avança, només afectarà la zona 
de panell on es concentra l'incendi. 
 

3.3.3.2 Façana de blocs de formigó prefabricat 
 
Els blocs de tancament són elements de formigó armat que compleixen a la vegada la 
funció de paret de elevadíssima resistència, aïllant termo-acústic i resistència al foc. Els 
blocs representen una veritable avantatge, atès que permeten aconseguir millors 
prestacions que els sistemes tradicionals, alhora significativament menor i amb un 
acabat perfecte. Totes aquestes característiques fan dels blocs armats de tancament 
un material idoni per al tancament d'edificis industrials, instal·lacions avícoles i 
ramaderes, instal·lacions esportives i fins i tot edificis d'habitatges. 
 
Els avantatges que suposa emprar blocs prefabricats són: 
 

1. Facilitat de muntatge, tant sobre l'estructura prefabricada com realitzada in 
situ. 

2. Versatilitat d'acabats i aïllament tèrmic. 
3. Seguretat, sent més resistent un parament format per blocs de formigó armat 

que per altres elements de molt pocs mil·límetres de gruix. 
 

3.3.3.3 Elecció del tipus de tancament:  
 
S'escull el tancament a base de blocs de formigó prefabricat, sobretot per les bones 
propietats de muntatge i resistència. 
 

3.3.4 Materials del paviment 

3.3.4.1 Paviment de formigó en massa amb juntes 
 
Es tracta dels paviments de formigó més econòmics de construir. En ells es controla la 
fissuració mitjançant l'execució de juntes, en general, ortogonals entre si, distàncies no 
superiors als 6 m. Aquestes juntes poden ser longitudinals o transversals i, depenent 
de la seva funció, poden ser juntes de construcció, dilatació o aïllament. 
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Quan les càrregues que han de suportar són molt importants, es disposen passadors 
en les juntes per augmentar l'eficiència de la transmissió de càrregues entre les lloses. 
 

 
Figura 8. Esquema paviment de formigó en massa amb juntes. 

 

3.3.4.2 Paviment de formigó armat amb juntes 
 
La diferència amb el sistema anterior consisteix en què es disposa una armadura al terç 
superior de la llosa per controlar la fissuració, augmentant la separació entre juntes. 
 
El paviment està format per juntes de retracció es realitzaran a una distància de 5 m 
entre elles. Per a la junta de dilatació es situa cada 25-30 metres. Habitualment es 
disposen malles electrosoldades. 
 

 
Figura 9. Esquema paviment de formigó armat amb juntes. 

 

3.3.4.3 Paviment de formigó armat continu 
 
En aquests paviments no es disposen juntes transversals, sinó que s'utilitza l'armadura 
amb una quantia molt superior a la d'un paviment armat amb juntes, per provocar la 
formació d'una sèrie de fissures transversals a distància propera (entre 0.5 i 2.5 m) i 
mantenir tancades les mateixes, amb una obertura inferior a 0.5 mm. Amb això no 
solen produir fenòmens de despreniments a les vores de les mateixes, o problemes 
derivats de la penetració de l'aigua. Les úniques juntes que es disposen en aquest cas 
són les d'aïllament i les estrictament necessàries de construcció, tant longitudinals com 
transversals. 
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Figura 10. Esquema paviment de formigó armat continu. 

 

 

3.3.4.4 Paviment pretesat 

 
Amb aquest procediment es sotmet la llosa a compressió, amb el què s'aconsegueix 
neutralitzar les traccions ocasionades per la retracció d'assecat, els gradients tèrmics i 
les càrregues del trànsit, evitant així l'aparició d'esquerdes i fissures.  
 
 

 
Figura 11. Esquema paviment de formigó pretesat. 

 

3.3.4.5 Paviment de formigó armat amb fibres: 
 
En paviments industrials és freqüent utilitzar formigons armats amb fibres per millorar 
alguna de les propietats del formigó. En funció del seu funcionament en la matriu del 
formigó, les fibres poden classificar en dos grans grups: les que exclusivament 
controlen la retracció, i les que més tenen capacitat estructural de armat. 
 
En quant a la seva composició, hi ha diversos tipus de fibres: fibres de polipropilè, 
fibres d'acer, fibra de vidre amb tractament antialcalí, fibres de poliolefina, etc., sent 
les dues primeres les més utilitzades. Les fibres de polipropilè s'afegeixen, 
normalment, en una proporció de 0.6 a 1 kg/m3, sent les més recomanables per aquest 
tipus d'aplicació les de monofilament de longitud inferior a 12mm. Si bé la seva 
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utilització no produeix un increment apreciable en la resistència del formigó, té un 
efecte beneficiós en evitar fenòmens de fissuració per retracció plàstica i d'assecat 
durant les primeres 24 hores.  
 
Les fibres d'acer, de 40-60 mm de llarg i al voltant del mil·límetre de diàmetre, poden 
tenir diverses formes: rectes, d'extrems conformats, etc. S'afegeixen en una proporció 
que depèn de les característiques de la fibra i habitualment oscil·la entre els 20 i 35 
kg/m3. Continguts elevats poden donar lloc a problemes amb l'acabat del formigó, pel 
que cal augmentar el contingut de fins d'aquest. Aquest tipus de fibres produeixen un 
marcat efecte en la resistència del formigó, particularment en les resistències a flexió i 
a la fatiga, permetent la construcció de lloses més primes o que puguin suportar 
càrregues més elevades. 

3.3.4.6 Elecció del tipus de paviment: 
 
Després de veure les característiques dels diferents tipus de paviment, s'escull el 
paviment de formigó armat amb juntes per ser el que més s'adequa a les exigències 
del projecte. 
 
 

3.4. PROPOSTA A CONSTRUIR 

 
El projecte que ocupa el present document consisteix en la construcció d’un 
poliesportiu al barri del Poblenou de Barcelona. La parcel·la on es construirà aquest 
nou equipament s’ha dividit en tres blocs diferenciats segons els seus usos: 
 

- Bloc A: poliesportiu de planta baixa més primera planta amb lavabos públics, 
vestuaris i graderies, i una alçada aproximada de 11 m (zona central: 1815 m2). 

- Bloc B: 3 pistes exteriors de pàdel (zona sud: 1114,6 m2).  
- Bloc C: zona d’aparcament per a usuaris i residents amb capacitat per 38 

vehicles (inclosos 4 aparcaments per a persones minusvàlides; zona nord, 1139 
m2). 
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Figura 12. Blocs diferenciats del projecte sobre el terreny de la parcel·la. 
 

 
Taula 2. Superfícies útils 

BLOC COTA ZONA Superfície 
útil (m2) 

Superfície 
útil total (m2) 

BLOC A 
(Pista poliesportiva 

coberta) 

Planta 
baixa 

Vestíbul 175,2 
 
 
 
 
 
 
 

1753,4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

395,3 

Lavabos púb. Homes 10,8 

Lavabos púb. Dones 20,1 

Lavabo púb. 
minusvàlids 

5,7 

Sala instal·lacions 15,7 

Sala reunions 36,3 

Recepció 26,1 

Zona de pas 24,1 

Passadís 103,4 

1 vestuari mixt 24,5 

4 vestuaris poli 153,6 

2 vestuaris àrbitres 24,4 

Sala de material 12,1 

Pista poliesportiva 1105,6 

Escales 15,8 

Planta 1 

Grades 104,9 

Zona de pas 278,3 

Escales 12,1 

BLOC B (Pistes de Carrer Pistes de pàdel 701,8 1114,6 

B 

A 
C 
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pàdel exteriors) Zones de pas 394,9 

Sortida d’emergència 17,9 

BLOC C (Aparcament 
exterior) 

Carrer 

Aparcament 
1.  

972 

1139 
Sortida d’emergència 
(posterior edifici) 

167 

 
 

La fonamentació es realitzarà mitjançant sabates de formigó aïllades on es recolzarà 
l’estructura metàl·lica del pavelló, amb traves entre sabates, i una fonamentació de 
sabates corregudes sota els murs de blocs de formigó que aguantaran les grades i les 
lloses alleugerades de la planta 1 (sostre dels vestuaris).  
 
L’estructura es projecta sobre pilars i encavallades d’acer de perfils laminats, sobre les 
quals aniran recolzades les corretges i estarà arriostrada amb creus de San Andrés. 
 
Hi haurà una coberta amb una única aigua del 3% de pendent, que estarà formada per 
planxes plegades metàl·liques de 90 mm de gruix (tipus sandvitx). Aquesta coberta 
inclinada desaigua a l’exterior de l’edifici a un sol canaló que estarà connectat a la xarxa 
de sanejament (de 25 cm de diàmetre). 
 
Les façanes del poliesportiu estaran formades per blocs foradats de formigó de mides 
40x30x20, amb un gruix de 30 cm. 
 
Les parets exteriors dels vestidors es faran de 20 cm de gruix de bloc foradat de 
formigó, de 40x20x20 cm. Les parets interiors de vestuaris i de lavabos públics es faran 
amb blocs de formigó foradat de 15 cm de gruix.  
 
El forjat dels vestidors es realitzarà amb plaques alleugerades amb una ampla de 120 
cm, un cantell de 16 cm i una xapa de compressió de 4 cm, formant una placa de 20 cm 
de gruix total. El sostre del lavabos es realitzarà amb plaques de fibres resistents a la 
humitat. Les grades seran prefabricades de formigó, recolzades sobre pilars i murs de 
blocs de formigó. També es realitzarà una escala d’accés a les grades. 
  
Es pavimentarà l’interior del poliesportiu amb solera de formigó de 15 cm de gruix, 
sobre una plataforma de tot-u de 15 cm de gruix. A la pista poliesportiva es col·locarà 
un parquet esportiu flotant com acabat final. 
 
L’exterior del poliesportiu es pavimentarà amb lloses de formigó prefabricat de color 
pedra i l’aparcament estarà pavimentat amb llambordes. En l’annex 5 s’explica 
àmpliament la configuració de tots els paviments i exteriors. 
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4. MEMÒRIA TÈCNICA DE L’ESTRUCTURA 

4.1. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ESTRUCTURAL ADOPTADA 

 

El projecte que la present memòria documenta consisteix en la construcció d’un nou 
pavelló poliesportiu situat al barri del Poblenou de Barcelona. 
 
L’edifici disposa d’una pista poliesportiva, unes grades, uns vestidors, una recepció i 
uns lavabos públics. Tot el programa s’organitza en dues plantes (PB + 1). Les mides del 
conjunt són aproximadament de 55 metres de longitud per 33 metres d’amplada. 
 
Per a la realització de l’estructura s’ha optat per una estructura metàl·lica a la coberta 
del poliesportiu. 
 
Aquesta estructura està construïda mitjançant pòrtics rígids metàl·lics formats per 
pilars del tipus HEA 200 i encavallades, on els cordons superiors seran de perfils HEA 
280 i els cordons inferiors seran HEA 260. Sobre aquestes es col·locaran corretges IPN 
140 i IPN 160 que aguantaran la coberta formada per un panell sandvitx i els col·lectors 
solars. Hi haurà arriostraments a la coberta i als pilars extrems, per evitar les fletxes 
horitzontals derivades de les diverses accions que hi interactuen. 
 
La fonamentació es realitzarà mitjançant sabates de formigó aïllades on es recolzarà 
l’estructura metàl·lica del pavelló (pilars), i una fonamentació de sabates corregudes 
per aguantar els murs que aguanten les grades i la placa alveolar de la planta 1.  

4.2. ACCIONS PREVISTES EN EL CÀLCUL 

 

En l'avaluació d'accions per a determinar el comportament estructural de l'edifici que 
es presenta, s'ha tingut en compte el Codi Tècnic de l’Edificació amb la normativa DB 
SE-AE “Acciones en la edificación”, així com la normativa NCSR-02, "Norma de 
Construcción Sismorresistente". 

Les accions es classifiquen segons: 

a) Accions permanents: Càrregues amb magnitud i posició constants en el temps. 
Són aquelles que actuen en tot instant sobre l’edifici. 
 

 Pes propi: Càrrega deguda al pes de l'element resistent. 

 Càrrega permanent: Càrrega deguda als pesos de tots els elements constructius 
i instal·lacions fixes que suporta l'element. 
 

b) Accions variables: Càrregues amb magnitud i posició variables en el temps. Són 
aquelles que poden actuar o no sobre l’edifici, com les degudes a l’ús a les 
accions climàtiques. 
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 Sobrecàrrega d’ús:  Sobrecàrrega deguda al pes de tots el objectes que poden 
gravitar per ús, inclòs durant l’execució. 

 Accions sobre baranes i elements divisoris. 

 Vent. 

 Accions tèrmiques. 

 Neu. 
 

c) Accions accidentals: són aquelles que hi ha poca probabilitat d’ocurrència però 
de gran importància. 
 

 Sisme. 

 Incendi. 

 Impactes. 
  

En relació a les consideracions i definicions establertes, les accions considerades en el 
càlcul de l'estructura de la coberta de l'edifici són les següents: 

 

4.2.1 Pesos propis i càrregues permanents 

 

Per a la determinació dels pesos propis i les càrregues permanents degudes als 
materials i sistemes constructius emprats, s'han pres com a referència els que figuren a 
les taules C.1, C.2, C.3, C.4 i C.5 de la normativa DB SE-AE “Acciones en la edificación”, 
dels que destaquen: 

 

Taula 1. Pesos propis 

Acer 78,5 kN/m3 

Vidre Pla 25 kN/m3 

Formigó armat 25 kN/m3 

Formigó en massa 23 kN/m3 

Formigó cel·lular YTONG 3,5 kN/ m3 

Mur de fàbrica de bloc buit de morter 16 kN/m3 

 
 

Taula 2. Càrregues permanents (coberta) 

Panell sandwitx (coberta): 
- 2 xapes grecades d’acer de 8 mm d’espessor 

 
2 x 0,12 kN/m2 
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- Aïllament de 80 mm  
8 x 0,02 kN/m2 

Panells solars (segons fabricant) 0,40 kN/ m2 

Instal·lacions (segons fabricant) 0,10 kN/m2 

Càrrega total  0,90 kN/m2 

 

4.2.2 Accions variables 
 

4.2.2.1 Sobrecàrrega d’ús 

La sobrecàrrega d’ús és el pes de tot el que pot gravitar sobre l’edifici per raó del seu 
ús. [DB-SE-AE apartado 3.1]. 

En referència a la sobrecàrrega d’ús de la coberta, tal com indica la taula 3.1 de la 
normativa DB SE-AE “Acciones en la edificación”, considerant una coberta lleugera 
amb corretges, accessible únicament per conservació, s’ha de considerar una càrrega 
uniforme de 0,40 kN/m2. 

 

4.2.2.2. Acció del vent 

Són les produïdes per les pressions i succions que el vent origina sobre els superfícies. 
Segons el document bàsic DB SE-AE “Acciones en la edificación” apartat 3.3.2, l'acció 
del vent pot generar una força perpendicular a la superfície de cada punt exposat 
(pressió estàtica   ) que pot expressar-se com: 

               

essent: 

qb = Pressió dinàmica del vent. 
ce = Coeficient d’exposició, en funció de l’altura de l’edifici i del grau d’aspresa de 
l’entorn. Es determina d’acord amb la taula 3.4 de la DB SE-AE. Per a una alçada de 11 
metres i grau IV s’obté un coeficient de 1,9. 
cp = Coeficient eòlic o de pressió, en funció de la forma i l’orientació de la superfície 

respecte al vent. El valor positiu indica pressió i el negatiu succió. Els seus valors 

s’estableixen en els apartats 3.3.4 i 3.3.5. de la DB SE-AE. 

Segons l’annex D de la DB SE-AE, qb  es pot calcular amb la següent expressió: 

           
  

on: 

 : Densitat de l’aire. En general es pot adoptar un valor de 1,25 kg/m3. 
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  : Velocitat del vent. Segons la figura D.1 la zona a construir està a la C, on el valor de 
la velocitat del vent és 29 m/s. 
 
Per tant:  

           
              

 

Segons l’apartat 3.3.5 a efectes de càlcul de l’estructura es pot utilitzar la resultant a 
cada pla de la coberta o façana segons l’annex D.3. També es considera que l’edifici no 
té grans forats i per tant no té pressions interiors. 

Així doncs, a continuació es mostra la taula D.3 de paraments verticals, que indica els 
diferents valors que té cp segons la façana del poliesportiu: 

 

Taula 3: Valors de cp segons la façana del poliesportiu 
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Per obtenir els paràmetres de succió i pressió primer s’han de saber els valors 

geomètrics que tindrà el poliesportiu. Aquests es resumeixen en la següent taula: 

Taula 4. Valors geomètrics del poliesportiu (m) 

Longitud (b) 55 
Amplada (d) 33 
Altura màxima (h) 11 
e = min (b, 2h)=2h 22 
h/d 0,33 
A = e/10 2,2 
B = e – A 19,8 
C = d – e 11 

 

Segons els paràmetres calculats, i considerant: A    10 i h/d = 1, s’obté un valor de 

succió de -1,2 i de pressió de 0,8. Finalment, per a  tots els paraments verticals del 

poliesportiu (façanes) es consideren les càrregues de vent següents: 

- Succió: 

                                          

- Pressió: 

                                      

 

En relació als valors de succió i pressió per a la coberta, es realitza un raonament 

similar a l’anterior. El valor cp s’obté de la taula D.4, on es considera una coberta plana 

ja que la inclinació de la nostra coberta (3%) és inferior a 5º. A continuació es mostra la 

taula D.4:  
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Taula 5. Valors de cp segons la coberta. 

En aquest cas també es considera una A   10 amb vores sense arestes (primer cas), i 

d’aquí s’obtenen els valors de cp: -1,8 de succió i 0,2 de pressió. Finalment, per a  tots 

els paraments de coberta del poliesportiu, es consideren les càrregues de vent 

següents: 

- Succió:  
                                          

 
- Pressió: 

                                      

Seguidament es resumeixen els resultats dels càlculs de la pressió estàtica qe que 

provoca l’acció del vent sobre l’estructura del poliesportiu: 

Façanes Coberta 

Succió Pressió Succió Pressió 

                                              
Taula 6. Resum valors qe 
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4.2.2.3. Accions tèrmiques 
Donat el caràcter de fabricació dels materials utilitzats i les seves dimensions generals, 
aquestes accions no introdueixen esforços o resulten menyspreables, per aquest motiu 
no s'han considerat. 

 

4.2.2.4. Acció de la neu 

La sobrecàrrega de neu s’ha obtingut mitjançant l’apartat 3.5.1 de la Normativa DB SE-
AE “Acciones en la edificación”. 

Al no tenir una coberta plana la normativa diu que el valor de la càrrega de neu per 
unitat de superfície en projecció horitzontal, qn, pot ser: 

         

On: 

   : és el valor característic de la càrrega de neu sobre un terreny horitzontal 
segons l’apartat 3.5.2 de la DB SE-AE. En aquest apartat i segons la taula 3.8 de 
la DB SE-AE el valor de    és de 0,4 kN/m2. 
 

  : és el coeficient de forma de la coberta segons l’apartat 3.5.3 de la DB SE-AE. 
Al tractar-se d’una coberta amb una inclinació menor a 30º, el coeficient   és 1. 

 

Per tant:  

                         

 

4.2.3. Accions accidentals 

4.2.3.1. Sisme 

 
En la determinació de les accions sísmiques s’ha considerat la Norma de Construcción 
Sismorresistente: Parte General y Edificación, NCSE-02. 
 
La norma esmentada, en el seu article 1.2., apartat 2on, estableix una classificació de 
les construccions en funció del seu ús, segons el criteri següent: 
 

- De moderada importància: són les que presenten una baixa probabilitat de que 
el seu col·lapse per causa d’un terratrèmol pugui causar víctimes, interrompre 
un servei primari o produir danys econòmics rellevants a tercers. 

- De normal importància: són aquelles la destrucció de les quals per causa d’un 
terratrèmol pot ocasionar víctimes, interrompre un servei col·lectiu o produir 
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importants pèrdues econòmiques, sense que en cap cas es tracti d’un servei 
imprescindible ni pugui donar lloc a efectes catastròfics. 

- D’especial importància: són aquelles la destrucció de les quals per causa d’un 
terratrèmol pugui interrompre un servei imprescindible o donar lloc a efectes 
catastròfics. 

 
Donades les característiques d’us de l’edifici, aquest s’ha catalogat, segons l’anterior 
criteri, de normal importància. 
 
En el capítol 2 de la Norma s’introdueix el concepte de perillositat sísmica i a la figura 
2.1. es pot veure el mapa del territori estatal on figura per a cada punt de la geografia 
el valor de l’acceleració sísmica bàsica (  ), en relació al valor de la gravetat, 
corresponent a un període de retorn de 500 anys. A més, dóna els valors del coeficient 
de contribució (K). En cas de dubtes a l’annex 1 es detallen tots els municipis que 
tinguin uns valors d’acceleració bàsica iguals o superiors a        . Per altra banda, 
l'acceleració sísmica de càlcul,   , tal i com s’indica a l'article 2.2 de la referida norma, 
es calcula segons l’expressió: 

          

Essent: 
 
ac: acceleració sísmica de càlcul 
ab: acceleració sísmica bàsica 
 : coeficient adimensional de risc, que es calcula a partir de la següent taula: 
 

Període de vida ρ 

t = 50 anys 1 

t = 100 anys 1,30 
Taula 7: Valors del coeficient adimensional de risc. 

 
S: coeficient d’amplificació del terreny, on el seu valor es calcula de la manera següent: 
 

- Per           

  
 

    
 

-  Per                

  
 

    
         

  

 
        

 

    
  

- Per            
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On: 

    Coeficient del terreny. Depèn de les característiques geotècniques del 
terreny de fonamentació i es detalla a l’apartat 2.4. L’apartat 2.4 classifica els 
terrenys de fonamentació en quatre tipus que són: 

 

Tipus I: Roca compacta, sol cimentat o granulat molt dens. 

Tipus II: Roca molt fracturada, sols granulats densos o amb cohesió i dur. 

Tipus III: Sòl granular mig compactat, o cohesió i consistència ferma o molt ferma. 

Tipus IV: Sòl granulat solt, o amb cohesió i tou. 

A cada terreny li correspon un valor del coeficient C que es reflexa en la següent taula: 

Tipus de terreny Coeficient C 

I 1,0 

II 1,3 

III 1,6 

IV 2,0 
Taula 8: Valors del coeficient C en funció del terreny. 

El tipus de terreny del projecte que la present memòria descriu és III, per tant C=1,6.  

D’acord amb aquests apartats, per l’edifici que ens ocupa tenim: 

          

      

       

Per tant: 

                   

Tal i com indica l’apartat 1.2.3 “Criterios de Aplicación de la Norma”, es limita el camp 
d’aplicació de la norma als següents apartats: 

- A les construccions de importància moderada. 
- A les edificacions de importància normal o especial quan l’acceleració sísmica 

bàsica    sigui inferior a       , essent   l’acceleració de la gravetat. 
- A les construccions de importància normal amb pòrtics ben travats entre sí en 

totes les direccions quan l’acceleració sísmica bàsica    (art. 2.1) sigui inferior a 
      . No obstant, la Norma serà d’aplicació a tots els edificis de més de set 
plantes si l’acceleració sísmica de càlcul   , (art. 2.2.) es igual o major de 
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Per la qual cosa, en el cas que ens ocupa, no es perceptiva l’aplicació de les accions 
sísmiques al càlcul de l’estructura ja que l’edifici té menys de set plantes i està format 
per una estructura travada mitjançant pòrtics rígids en les dues direccions principals. 

4.3. MATERIALS 

 

Els materials emprats per a la realització dels elements estructurals de l'edifici que es 
detalla són els següents: 
 

4.3.1. Formigó 

 

S’utilitza en elements de formigó armat per la construcció dels fonaments, paviment 
amb solera de formigó i forjats. 

Les característiques dels formigons, segons l’article 39.2 sobre tipificació dels 
formigons en la EHE 08 serà:  

Element Tipus de formigó 

Fonaments HA-25/B/20/IIa 

Paviment amb solera de formigó HA-25/F/20/IIa 

Forjats HA-25/B/20/IIa 
Taula 9: Tipus de formigó segons tipus d’element. 

El formigó ha de complir un ambient de exposició IIa corresponent a una situació amb 
humitat elevada segons la taula següent: 

Taula 10: Resistències mínimes segons classe d’exposició. 

4.3.2. Acer corrugat 

 

S'utilitza principalment per la confecció del formigó armat, encara que en 
determinades ocasions també es requereix el seu ús en elements especials 
(ancoratges, tirants, etc), la qual cosa figura explícitament en els plànols de projecte.  
 
Les seves característiques més rellevants són les que es detallen a continuació: 

4.3.2.1.- Límit elàstic de l'acer. 

 



 ANNEX 4. MEMÒRIA TÈCNICA DE L’ESTRUCTURA 
 

102 
 

El límit elàstic de l'acer utilitzat per a la confecció de les armadures del formigó es fixa 
en 500 N/cm2., la seva definició y concreció s'adequa als criteris que fixa l'article 25è, 
apartat 1r, de la Instrucció EHE. 
 

4.3.2.2.- Diagrama tensió-deformació de càlcul. 

 
Els diagrames tensió-deformació considerats es representen a la figura 2, 
corresponents als acers de duresa natural i els deformats en fred. Per els primers es té 
en compte un diagrama bilineal, en el que el seu tram inclinat observa una pendent de 
E= 2.100.000 Kg/cm2, vàlid per a umbrals de tensió compresos entre 
 

-fyd < s < fyd 
 

essent fyd la resistència de càlcul del material, obtinguda després d'aplicar en el límit 
elàstic detallat en 4.3.2.1. el coeficient de minoració de resistència. 
 
Per als acers deformats en fred el diagrama observa un primer tram elàstic amb la 
mateixa pendent que la dels acers de duresa natural, i un segon tram no lineal, 
d'equació: 

 
On: 
 
ε és la deformació unitària 
σ és la tensió 
E és el mòdul d'elasticitat  
f0.2 és la tensió del material en període de càrrega, quan llur deformació total assoleix 
una component remanent de valor 0.2%. 
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Figura 1. Diagrama tensió-deformació. 

 

4.3.2.3.- Característiques del material i assaigs. 

 
Les característiques dels materials que es detallen, així com els assaigs a que hauran de 
sotmetre's, resten determinats en els Plecs de Condicions. 
 
 

4.3.3. Acer laminat 

 

S'utilitza per a la confecció d'elements estructurals metàl·lics, tant principals com 
secundaris. Les seves característiques més rellevants són les que es detallen a 
continuació: 

4.3.3.1. Resistència de càlcul de l’acer 

El límit elàstic considerat per al càlcul dels elements d'estructura metàl·lica són els que 
estableix la Normativa DB SE-A "Acero": 

- Acers S-235JR: 235 N/mm2 
- Acers S-275JR: 275 N/mm2 
- Acers S-355JR: 355 N/mm2 

 

4.3.3.2. Tipus d’acer 

L’acer utilitzat en els elements estructurals del projecte que s’adjunta és S-275 JR. 

 

4.3.3.3. Constants elàstiques del acer 
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Les constants elàstiques tingudes en consideració per el càlcul i comprovació de les 
seccions d'acer laminat són: 

- Mòdul d'elasticitat, E:  210.000 N/mm2 

- Mòdul de rigidesa, G:  81.000 N/mm2 
- Coeficient de Poisson:            0.3 

 

 

4.4 HIPÒTESIS DE CÀLCUL 

Les hipòtesis de càlcul contemplades per a l’anàlisi de l’estructura que es presenta han 
estat diverses, en funció del material constituent d’un element o part de l’estructura, 
principalment. D’aquest mode es tenen els següents quadres d’hipòtesis considerades 
per a Estats Límit Últims (ELU) i Estats Límit de Servei (ELS). 

4.4.1 Combinacions d’accions 
 

- Estat Límit Últim 
Segons la DB SE “Bases de cálculo” per les diferents situacions del projecte, les 
combinacions d’accions es definiran d’acord amb les següents expressions: 

En situacions persistents o transitòries: 

     

   

                          

   

           

En situacions accidentals: 

     

   

                                  

   

           

En situacions que actua l’acció sísmica: 

     

   

           

   

      

On: 

     : Valor característic de les accions permanents. 

     ,     : Coeficients de seguretat. 

     : Acció permanent incloent el pretensat. 

     : Valor característic de l’acció variable determinant. 

         : Valor representatiu de la combinació de les accions variables que 
actuen simultàniament amb l’acció variable determinant. 

         : Valor representatiu freqüent de l’acció variable determinant. 
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           Valor representatiu quasi-permanent de les accions variables que 

actuen simultàniament amb l’acció variable determinant i l’acció accidental, o 
amb l’acció sísmica. 

   : Valor característic de l’acció accidental o acció sísmica segons el cas 
analitzat. 

 

Els coeficients parcials de seguretat s’obtenen de la taula 4.1 de la DB SE “Bases de 
cálculo” següent: 

 

Els coeficients de simultaneïtat s’obtenen de la taula 4.2 de la DB SE “Bases de 
calculo”: 
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- Estat Límit de Servei 
 

Segons DB SE “Bases de cálculo” per aquests estats límits es considera únicament les 
situacions de projecte persistents y transitòries. En aquests casos, les combinacions 
d’accions es definiran d’acord amb les següents expressions: 

Combinació poc provable: 

     

   

              

   

     

Combinació freqüent: 

     

   

                   

   

     

Combinació quasi-permanent: 

     

   

        

   

      

4.4.2. Deformacions 

4.4.2.1 Fletxa 
 

Segons la Normativa DB SE “Bases de cálculo” al considerar la integritat dels elements 
constructius, s’admet que l’estructura horitzontal d’un pis o coberta és suficientment 
rígida si, per qualsevol de les seves peces, davant de qualsevol combinació d’accions 
característiques, considerant únicament les deformacions que es produeixen després 
de la posta en obra de l’element, la fletxa relativa es menor: 

a) 1/500 en pisos amb envans fràgils o paviments rígids sense juntes. 
b) 1/400 en pisos amb envans ordinaris o paviments rígids amb juntes. 
c) 1/300 altres casos. 

 

Per tant, en el projecte realitzat estem en el cas c), on la fletxa màxima admissible 
serà: 

fmàx = 1/300 
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4.5. CÀLCUL ESTRUCTURAL 

 

Per al càlcul de l’estructura s’ha tingut en compte la DB SE-A “Acero”, ja que s’ha 
considerat el poliesportiu com una edificació. L’estructura del poliesportiu està 
constituïda per pòrtics rígids d’estructura metàl·lica formats per pilars HEB 280 units 
per encavallades HEB320 sobre les quals es col·loquen les corretges IPN 140 que 
aguantaran la coberta formada per un panell “sandwitx” amb unes dimensions 
aproximades de 33 metres d’amplada i 55 metres d’allargada. A continuació es 
mostren els càlculs referents a cadascuna de les estructures: 

4.5.1. Corretges de coberta 

La coberta estarà sostinguda per 16 corretges IPN 140 que cobriran els 55 metres de 
longitud que tindrà el poliesportiu. Aquestes corretges estaran separades entre elles 
2,2 m per cobrir una amplada de 33 metres. Les corretges que suportaran la càrrega 
addicional dels panells solars tindran un perfil diferent: IPN 160. S’ha fet aquesta 
distinció per evitar sobredimensionar tota l’estructura i per motius econòmics, ja que 
la superfície que ocuparan les plaques és de 100 metres quadrats, en contraposició a la 
superfície total de la coberta que serà de 1815 metres quadrats. S’ha considerat que 
calia fer aquesta distinció per optimitzar al màxim el projecte econòmicament. 

S’han calculat els perfils amb el programa de càlcul Robot. S’ha verificat a ELU, ELS i 
inestabilitat. El resultats obtinguts mitjançant el programa van adjunts al final d’aquest 
mateix annex. 

Figura 2. Corretges de coberta. 

 

Accions considerades corretges sense plaques solars: 
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* No es considera l’acció del vent de succió ja que és una acció favorable. 
 
En resum: 
 

Zona Coberta poliesportiu 

Tipus  IPN 140 
Pes propi corretges 0,144 kN/m 
Càrregues permanents 
(instal·lacions i coberta sandvitx) 

1,03 kN/m 

Sobrecàrrega d’ús 0,825 kN/m 
Sobrecàrrega de neu 0,825 kN/m 
Vent de pressió 0,41 kN/m 

Taula 11. Resum d’accions a les corretges de coberta. 

 
 

També s’ha comprovat que el perfil compleixi la normativa contra incendi “DB SI”. 

Finalment, la solució òptima serà la d’un perfil IPN 140, l’anàlisi i la comprovació dels 
resultats del qual estan al final d’aquest annex. 

 
Figura 3. Reaccions de les corretges de coberta. 

 

Accions considerades a les corretges amb plaques solars: 

Les plaques solars es situaran a un extrem de la coberta, just a sobre d’on es situa la 
sala d’instal·lacions, per així facilitar la connexió amb aquesta i estalviar en la 
instal·lació. Les corretges que aguantaran les plaques seran la 10 i la 11 segons la figura 
4. 

En aquestes accions s’ha considerat el pes dels panells solars com a càrrega permanent 
(CP). El pes d’una placa solar de 1,9 m2 segons el fabricant és de 38,6 Kg. Els panells 
ocuparan una superfície a la coberta de 100 m2, i per tant, hi haurà un total de 54 
panells solars. El pes de cada placa és de 0,20 kN/ m2, que s’haurà d’afegir a la CP que 
ja hi havia a les altres corretges: 
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* No es considera l’acció del vent de succió ja que és una acció favorable. 
 
En resum: 
 

Zona Coberta amb plaques solars 

Tipus  IPN 160 
Pes propi corretges 0,179 kN/m 
Càrregues permanents  
(instal·lacions i coberta sandvitx) 

1,44 kN/m 

Sobrecàrrega d’ús 0,825 kN/m 
Sobrecàrrega de neu 0,825 kN/m 
Vent de pressió 0,41 kN/m 

Taula 12. Resum d’accions sobre les corretges de coberta amb plaques solars. 

 

Figura 4. Corretges de coberta amb plaques solars. 

 

Finalment, la solució òptima serà la d’un perfil IPN 160, l’anàlisi i la comprovació dels 
resultats del qual estan al final d’aquest annex. 
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Figura 5. Corretges de coberta en estructura 3D. 

 

4.5.2 Pòrtics 

Els pòrtics considerats estan formats per encavallades que fan 33 metres de longitud, i 
tenen una inclinació de 1,74º en el seu cordó superior (3% d’inclinació de la coberta). 
Els seus extrems es recolzaran sobre pilars HEA 200, d’alçada 9 metres, separats 5 
metres cadascun. Les encavallades estaran formades per un cordó superior de perfil 
HEA 280 i un cordó inferior HEA 260. Les barres que uniran els cordons seran del tipus 
CAE 100x8. En tots els casos s’ha optimitzat els perfils d’acer en funció del seu pes i 
resistència, és per això que s’han buscat perfils diferents en els diferents nivells de 
l’estructura. Així doncs, l’estructura del poliesportiu estarà formada per 12 pòrtics 
col·locats cada 5 metres, conformant una longitud total de 55 m i una alçada màxima 
d’11 metres. L’anàlisi i la comprovació dels resultats estan al final d’aquest annex. 

 

Dimensionament: 

La teoria d’estructures recomana que les encavallades segueixin una relació 
llum/cantell=20. I es considera que les barres treballen de forma més òptima entre 40º 
i 50º. Donada la geometria de l’estructura presentada (3% de pendent), s’ha obtat per 
fer una encavallada d’altura variable d’un metre entre els dos extrems.  

Per al càlcul de les dimensions de les encavallades s’han fet servir les següents 
expressions per saber quin cantell seria el més òptim per a l’estructura: 
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Sabent que:  
 

   
   

  
     

  

 
 
  

  
           

 
Substituint i calculant s’arriba a que h = 1,75 m, i per tant, aquest serà el cantell de 
l’encavallada que començarà amb una alçada de 1,75 m i acabarà reduint-se fins 
arribar a 0,75 m. 
 
Si es fa la comprovació del que diu la teoria, es pot dir que el dimensionament és 
l’adequat: 
 

    

       
    

  

    
      

 
 

                                            
 
 

 

 

Figura 6. Pòrtic de 33 m de longitud. 

 

Accions considerades: 

- Càrrega vertical* (sobre encavallades): 
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*Nota: només s’ha considerat la càrrega vertical que transmeten les corretges a les encavallades, ja que la 
càrrega horitzontal que transmeten aquestes sobre les encavallades és molt poca degut a la poca inclinació de la 
coberta. 

- Càrregues horitzontals (sobre pilars): 
 

                

    
  

            

  

          
           

 

               

     
  

            

   

          
            

 

En resum: 

 

Zona Pòrtics poliesportiu 

Pp pilars (HEA 200) 0,423 kN/m 
Pp cordó sup. (HEA 280) 0,764 kN/m 
Pp cordó inf. (HEA 260) 0,682 kN/m 
Pp barres (CAE 100x8)  0,122 kN/m 
Pp corretges (IPN 160) 0,179 kN/m 
Pp corretges (IPN 140) 0,144 kN/m  
Vent de pressió 3,71 kN/m 
Vent de succió -5,50 kN/m 
Instal·lacions 0,2 kN/m 

Taula 13. Resum de càrregues als pòrtics. 

Traslacionalitat: 

En un segon lloc s’ha de comprovar la traslacionalitat del pòrtic per veure si s’ha de 
realitzar una anàlisis de primer o de segon ordre. Aquesta comprovació està 
especificada a DB SE-A “Acero” apartat 5.3.1 i diu que s’ha de verificar la següent 
expressió: 
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On: 

    : Valor total de les càrregues verticals. 

    : Valor total de les càrregues horitzontals. 

     : Desplaçament horitzontal relatiu de la planta. 

  : Altura del pòrtic. 
 

Si: 

                                         

                                      

 

En el pòrtic de l’estructura, els valors de l’equació anterior són: 

       
  

        
                

  

        
                    

          

                
  

 
               

       

                     

 

Substituint els valors a l’expressió anterior s’obté una               

Per tant, el pòrtic es considera intraslacional i es pot realitzar una anàlisi de primer 
ordre. 

Posteriorment s’ha realitzat el càlcul del pòrtic i dels pilars, mitjançant el programa de 
càlcul Robot. A continuació es mostra l’aspecte del pòrtic en 3D. Cal remarcar que 
mitjançant el programa s’ha comprovat que els perfils calculats compleixen la 
normativa contra incendi “DB SI”. 
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Figura 7. Representació en 3D de les accions considerades en el pòrtic. 

Arriostrament: 

Per tal d’assegurar que els pòrtics queden suficientment arriostrats per no superar el 
valor de les fletxes horitzontal i longitudinal, s’ha connectat la coberta i els pilars 
extrems amb cables de creus de “San Andrés” de 20 mm de diàmetre de la casa 
Besista. Es comprova en els càlculs fets que seran capaços de resistir les tensions 
màximes requerides, que segons al fabricant arriben a un màxim de 540 N/mm2. 

 

Figura 8. Vista estructura amb arriostraments en 3D. 

4.5.3. Forjat dels vestuaris 

El forjat dels vestidors es realitzarà amb plaques alleugerades d’amplada 120 cm, un 
cantell de 16 cm i una xapa de compressió de 4 cm, formant una llosa de 20 cm de 
gruix que serà la continuïtat de les grades de la planta 1 i el sostre dels vestuaris (figura 
9), i tindrà una longitud de 5,25 metres. Es recolzaran sobre els murs de façana i dels 
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vestuaris. Seran plaques de la casa HORMIPRESA (figura 10). Han estat assajades en 
proves de càrrega tipus i totes disposen de les Autoritzacions d’Ús del Ministeri de 
Foment. També estan avalades per un segell CIETAN de qualitat que concedeix 
l’Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y el Cemento (IETCC). 
 
 

 
Figura 9. Esquema estructura placa alveolar sobre vestuaris. CAD. 

 

 

Figura 10. Placa alveolar 120/16 cm, de la casa HORMIPRESA. 

 
- Materials: 

 
Les plaques HORMIPRESA es fabriquen amb formigons de tipus HP-40 a HP-50. Els 
tendons pretensats són, en general, cables o filferros d’acer de gran qualitat de tipus 
Y1570C a Y1860C i de diàmetres o 5 mm, o 9,5 mm, o 12,9 mm i o 15,2 mm. 
Normalment les plaques tenen nomes armadura longitudinal. 
 

- Acabats: 

La cara inferior de la placa té un acabat llis de pista metàl·lica amb cantells bisellats. La 
cara superior normalment és amb acabat llis de màquina per millorar l’adherència 
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entre la placa i la capa de formigó feta in situ. Aquesta cara pot tenir alguna petita 
ondulació. 
 

 

Figura 11. Secció transversal de placa alleugerada d’amplada 120 cm. 

- Predimensionament del cantell del forjat: 

Fletxa (ELS) 

Segons el Manual Aidepla extret de Cálculo de forjados de alveoplaca (Iturribizia, SL, 
2010), pel forjats de plaques alveolars, es pot fer un primer predimensionament del 
cantell de la placa sabent la llum (m) i la càrrega total inclòs el pes propi. La longitud 
que tindran les plaques serà de 5,25 metres, i la càrrega total es valora entorn dels 10 
kN/m2. 

Segons l’apartat 50.2 de la EHE/08 el cantell mínim del forjat de plaques alveolars amb 

llums menors a 12 metres i sobrecàrregues majors a 4 kN/m2 vindrà donat per la 

següent expressió: 

           
 

 
 
   

  
 

 
  

On: 

Hmín: Cantell mínim 

Q: càrrega total (kN/m2) 

L: llum entre recolzaments (m) 

C: coeficient que depèn de la funció que realitza el forjat 

Substituint a l’expressió: 

  í         
    

 
 
   

  
    

  
        

 

El següent quadre mostra una primera idea del cantell total que ha de tenir el forjat 
segons les diferents càrregues i les llums. Així doncs, es pot extreure que el cantell 
òptim serà el de 16 cm, com es mostra tot seguit: 
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Taula 14. Valors cantell placa (cm) segons càrrega total inclòs el pes propi. 

Flexió (ELU) 

La següent gràfica mostra una família de corbes que representen 5 valors de càrrega 
total (pes propi + càrrega addicional permanent + sobrecàrrega variable), on les 
abscisses son les llums d’un tram aïllat d’alveoplaca, simplement recolzat, i les 
ordenades són els màxims valors majorats (Yf=1,6) dels moments flectors produïts per 
la càrrega i la llum corresponents, cosa que resulta conservadora pel predimensionat 
del forjat, ja que la majoració estricta correspon a YG= 1,35 i YQ= 1,50 (ambdós valors 
menors que l’usat 1,6). 

A la dreta de la gràfica, i de caràcter orientatiu, es situa el valor mig del cantell total 
que ha de tenir el forjat d’alveoplaca, inclosa la capa de compressió si en porta, per 
oferir una seguretat adequada en l’esgotament per tensions normals. 
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Figura 12. Estimació del cantell necessari per flexio ELU en funció de la càrrega totali la llum lliure. 

 (Manual Aidepla). 

- Dimensionament: 

La càrrega total d’un forjat està constituïda pel seu pes propi més la càrrega addicional, 
i en aquesta última s’ha de distingir entre la càrrega permanent (posició i magnitud 
constants en el temps) i la sobrecàrrega, que no manté ni posició ni magnitud. Altres 
accions, no gravitatòries, poden afectar al forjat: empentes, vent, sisme, etc. 

Per al dimensionat de les plaques alveolars s’han tingut en compte únicament les 
accions de les sobrecàrregues d’ús (incloent el pes propi), degudes al pes dels usuaris 
de la planta 1 del pavelló, ja que no hi haurà càrregues permanents sobre les plaques 
(o es poden considerar inexistents). La càrrega degut als usuaris que poden accedir a 
les grades se situa generalment en un màxim de 5 kN/m2, i per tant, aquesta serà la 
sobrecàrrega d’ús. 

Per estar en el cantó de la seguretat, per tenir més resistència al foc i aïllament acústic, 
i per si en un futur es vol incrementar la càrrega permanent de la planta 1, s’ha 
considerat finalment una sobrecàrrega d’ús de: 

SC = 9,7 kN/m2 

Per arribar en aquesta SC s’ha fet servir el diagrama de la fitxa tècnica (figura 12) per 
una longitud de placa de 5,30 metres i una secció de 16 cm de cantell i 4 cm de capa 
de compressió (NP1604). Amb aquesta càrrega de servei màxima i la fitxa tècnica 
estructural de la placa (figura 13), es comprova que el dimensionat òptim de la placa 
alveolar és la placa 120/16 que té les següents característiques: 
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Figura 13. Fitxa tècnica de la placa alveolar prefabricada 120/16. Càrrega de servei i deformacions. 

 

- Comprovació de la deformació: 
 
Fletxa instantània 
 
Per altra banda, en la comprovació de la deformació, la fitxa tècnica mostra les 
deformacions de la placa alveolar als 28 dies, i tan sols amb el seu propis pes, que en 
aquest cas donarà una deformació de 3 mm (figura 13, Deformacions).  
 

   
 

   
    

  

  
 

On: 

q: càrrega total (kN/m2) 

L: llum entre recolzaments (m) 

Kt: Rigidesa total (m2·kN/m) 

f: fletxa instantània (mm) 

substituint amb dades de la placa 120/16: 
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Segons la EHE, la deformació (fletxa total a plaç infinit) no podrà superar en cap cas 
L/500 + 1cm. 
 
En aquest cas tenim: 
 

Fmàx= 5,31 m / 500 + 0,01m = 0,0206m = 21 mm > 7 mm 
 

I per tant, es comprova que la placa compleix. 
 
 

4.5.4. Murs estructurals 

 

Els murs que separen el passadís i els vestuaris, i els vestuaris de l’exterior (façana zona 
aparcament), serviran per aguantar les grades i el forjat de la planta de sobre (placa 
alveolar de formigó prefabricat). Seran de bloc de formigó foradat, 40x20x20 cm, de 20 
cm de gruix, llis, de color, amb components hidrofugants, categoria I segons la norma 
UNE-EN 771-3 col·locat amb morter ciment amb additiu hidròfug 1:8 de ciment 
pòrtland amb filler calcari, i armat horitzontal i vertical. Tindrà una longitud total de 
54,6 metres, una alçada de 4,90 metres i una resistència a compressió de 5 N/mm2. 

Tot seguit es mostren esquemes de com quedaran aquests murs on hi ha portes, 
finestres (figura 14) i el seu recolzament sobre el mur de la façana exterior (figura 15): 

 

     

Figura 14. Esquema mur vestuaris: interior (portes) i exterior (finestres). 
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Figura 15. Secció del recolzament de la placa en el mur extrem de façana. 

4.6. FONAMENTACIONS 

 

La fonamentació es realitzarà mitjançant sabates aïllades on es recolzarà l’estructura 
metàl·lica, amb traves entre sabates, i fonamentació de sabates corregudes pels murs 
de blocs de formigó del passadís i exterior dels vestuaris que aguantaran les grades i 
les  plaques alleugerades.  

La profunditat de la fonamentació haurà d’arribar a l’estrat resistent, que segons 
l’estudi geotècnic es tracta de sorres situades entre 2,5 i 18 metres de profunditat, 
amb petits estrats d’argila entremig. Es decideix fer una fonamentació que arribarà als 
5-6 metres de profunditat, amb sabates aïllades en lloc de pilots degut a que es tracta 
d’una estructura amb pocs pilars i la repercussió de formigó de reblert i excavació és 
baixa. 

El nivell freàtic es situa en la zona afectada entre 3,35 i 3,90 metres de profunditat, pel 
que s’haurà de fer una actuació complementaria de rebaixar aquest nivell per sota de 
la cota d’excavació mitjançant bombeig d’extracció en tot el perímetre de la 
fonamentació.  

Un cop rebaixat el nivell, es procedirà a finalitzar l’excavació del fons de sabates i 
ompliment amb formigó en massa fins a la cota de la sabata de formigó armat 
resistent. 

Per evitar deformacions a les traves transversals es realitzaran pous reblerts amb 
formigó en massa fins arribar a l’estrat resistent. 

A continuació es presenta el càlcul de les sabates quadrades i sabates corregudes. 

4.6.1. Sabates quadrades per a pilars 

La fonamentació dels pilars s’ha realitzat amb sabates quadrades. Els pilars situats a les 
façanes tindran unes sabates de 130 cm d’amplada i 50 cm de gruix (figura 16). 
Aquestes sabates estaran connectades mitjançant traves. 
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Al final de l’annex de Memòria Tècnica de l’Estructura es presenten les fulles de càlcul 
generades pel programa CYPE que justifiquen el càlcul i els resultats obtinguts. 

 

 
Figura 16. Fonamentació pilar: sabata aïllada. CYPE. 

4.6.2. Sabates corregudes per a murs de vestuaris-graderies 

S’ha adoptat una solució de sabates corregudes (figura 17) pels murs estructurals que 
aguantaran les grades i les plaques alleugerades que conformaran el terra de la planta 
1. La fonamentació en qüestió té una amplada de 120 cm i un cantell de 45 cm. La 
longitud de la fonamentació i dels murs està indicada en els plànols. 

Figura 17. Fonamentació murs estructurals: sabates corregudes. CAD. 

Al final de l’annex de Memòria Tècnica de l’Estructura es presenten les fulles de càlcul 
generades pel programa CYPE que justifiquen el càlcul i els resultats obtinguts. 

4.7. PROCÉS CONSTRUCTIU 

 

El procés constructiu considerat a observar en la posta en obra de l’edifici que es 
presenta té en compte l’execució, per aquest ordre cronològic: 

- Capítol de Moviment de Terres i de Fonaments. 
- Capítol de l’Estructura, aquesta ultima realitzada nivell a nivell, des de l’inferior 

al superior. 
D’aquest procés, cal destacar que tot element estructural ha de mantenir-se apuntalat 

fins que hagi assolit la resistència prevista en projecte, i que mai es sol・licitaran els 
elements a situacions de carrega mes desfavorables que les previstes, tal i com fixen 
els Plecs de Condicions corresponent. 
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4.8. CONSERVACIÓ DE L'ESTRUCTURA 

4.8.1. Estructures d'acer 

 
Les estructures d'acer, tradicionalment, són les que comporten major repercussió pel 
que fa a les feines de manteniment, donada la major inestabilitat de llur estructura 
molecular. 
 
Bàsicament, el manteniment haurà de fer front a l'oxidació i a la corrosió. Per això, cal 
protegir l'estructura de la intempèrie. Així, doncs, cal aplicar en totes les superfícies 
exposades una imprimació de pintura o producte antioxidant. Aquesta imprimació serà 
objecte d'un control periòdic, amb la finalitat de detectar possibles indicis d'oxidació. 
 
A tal efecte és preceptiu el compliment del següent programa d'activitats de 
manteniment: 
 

a) L'estructura metàl·lica és interior o no exposada a agents ambientals nocius: 
haurà de realitzar-se una revisió de l'estructura cada 4 anys, detectant punts 
d'inici d'oxidació, en els que deurà aixecar-se el material degradat i protegir la 
zona deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura antioxidant. Cada 
10 anys haurà de procedir-se a un aixecament de la imprimació existent, 
realitzant un posterior pintat total de l'estructura. 
 

b) L'estructura metàl·lica és exterior o resta en un ambient d'agressivitat 
moderada: haurà de realitzar-se una revisió de l'estructura cada 2 anys, 
detectant punts d'inici de l'oxidació, en els que caldrà aixecar-se el material 
degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local de 
pintura antioxidant. Cada 5 anys haurà de procedir-se a un aixecament de la 
imprimació existent, realitzant un posterior pintat total de l'estructura. 

 
c) L'estructura metàl·lica és exterior en un ambient d'agressivitat elevada: haurà 

de realitzar-se una revisió de l'estructura cada any, detectant punts d'inici de 
l'oxidació, en els que deurà aixecar-se el material degradat i protegir la zona 
deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura antioxidant. Cada 3 anys 
haurà de procedir-se a un aixecament de la imprimació existent per un 
posterior pintat total de l'estructura. 
 

4.8.2. Estructures de formigó 

 
Les parts de l'estructura constituïdes per formigó armat hauran de sotmetre's també a 
un programa de manteniment al llarg del temps, de manera molt semblant a l’esbossat 
per l'estructura metàl·lica, ja que el major nombre de patologies del formigó armat 
procedeix o es manifesta a l'iniciar-se el procés de corrosió de les seves armadures. 
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D'aquesta manera serà necessari observar el següent programa de manteniment: 
 

a) L'element de formigó és interior: serà precisa una revisió dels elements als 
dos anys d'haver estat construïdes i, posteriorment, establir una revisió dels 
mateixos cada 10 anys, amb l'objecte de detectar possibles fissuracions. Si 
aquestes fissuracions resulten visibles per l'observador, serà convenient 
injectar-les o protegir-les amb algun tipus de resina epoxi per a evitar 
l'oxidació de les armadures. 
 

b) L'element de formigó és exterior o resta immers en un ambient humit: en 
aquest cas serà preceptiva una imprimació amb resina epoxi de tots els 
paraments després d'haver-se completat l'adormiment i realitzar una revisió 
al cap d'un any i mig després d'haver estat construït. Posteriorment, serà 
preceptiva també una revisió quinquennal, detectant fissures i segellant-les 
amb algun tipus de resina epoxi. 
 

c)  L'element de formigó resta exposat a un ambient d'agressivitat elevada: serà 
precisa una imprimació amb resina epoxi de tots els seus paraments després 
d'haver-se completat l'adormiment, i procedir a una revisió al cap de 6 mesos 
després d'haver estat construït. Serà preceptiva una revisió cada 2 anys, així 
com una nova imprimació de pintura epoxi cada 5 anys, llevat justificació del 
fabricant de la resina de que aquest període de temps pugui ésser major. 

4.9 NORMATIVA 

 

 CTE “Código Técnico de la Edificación”. Real Decreto 314/2006, (BOE: 
28/03/06) (modificació BOE: 25/01/08): 
 
DB-SE, “Documento Básico SE Seguridad estructural” 
DB-SE-AE, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acciones en la 
edificación” 
DB-SE-C, “Documento Básico SE Seguridad estructural Cimientos” 
DB-SE-A, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acero” 
DB-SE-F, “Documento Básico SE Seguridad estructural Fabrica” 
DB-SE-M, “Documento Básico SE Seguridad estructural Madera” 
DB-SI, “Documento Básico Seguridad en caso de Incendio” 

 

 EAE: “Instrucción de acero estructural” 
 EHE: “Instrucción de hormigón estructural” 

4.10. FULLES DE CÀLCUL: PROGRAMA ROBOT I CYPE 
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CÀLCULS ESTRUCTURA METÀL·LICA: VERIFICACIÓ DELS PERFILS A ELU I ELS   

 (PROGRAMA ROBOT) 

 

1) Pilars (HEA200) 
 

2) Cordó superior (HEA280) 
 

3) Cordó inferior (HEA260) 
 

4) Barres (CAE 100x8) 
 

5) Corretges (IPN160-140) 
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1. PILARS (HEA200) 

 
CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2008/AC:2009,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
TIPO DEL ANALISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   3  pilar PUNTOS:   3 COORDENADA:   x = 1.00 L 
= 9.25 m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   1 ELU HB  3*1.35+(7+8+16)*1.00+(13+14)*1.50 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
MATERIAL: 
S 275  ( S 275 )       fy = 275.00 MPa            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  HEA 200 
h=19.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=20.0 cm  Ay=45.12 cm2  Az=18.08 cm2  Ax=53.83 cm2  
tw=0.7 cm  Iy=3692.15 cm4  Iz=1335.51 cm4  Ix=18.60 cm4  
tf=1.0 cm  Wply=429.52 cm3  Wplz=203.82 cm3  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = 217.52 kN   My,Ed = -28.72 kN*m     
Nc,Rd = 1480.36 kN  My,Ed,max = -28.72 kN*m    
Nb,Rd = 466.87 kN  My,c,Rd = 118.12 kN*m   Vz,Ed = -15.52 kN 
  MN,y,Rd = 115.61 kN*m   Vz,c,Rd = 287.08 kN 
 Mb,Rd = 71.67 kN*m   
   CLASE DE LA 
SECCION = 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
z = 0.00 Mcr = 85.52 kN*m Curva,LT - b XLT = 0.59 
Lcr,low=9.25 m Lam_LT = 1.18 fi,LT = 1.15 XLT,mod = 0.61 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z: 
Ly = 9.25 m  Lam_y = 0.90  Lz = 9.25 m  Lam_z = 1.50  
Lcr,y = 6.47 m  Xy = 0.66  Lcr,z = 6.47 m  Xz = 0.32  
Lamy = 78.18  kyy = 1.49  Lamz = 130.00  kzy = 0.77 
 
pandeo con torsión:  pandeo flexo-torsor 
Curva,T=c alfa,T=0.49 Curva,TF=c alfa,TF=0.49 
Lt=9.25 m fi,T=1.06 Ncr,y=1825.24 kN fi,TF=1.06 
Ncr,T=1889.09 kN X,T=0.61 Ncr,TF=1889.09 kN X,TF=0.61 
Lam_T=0.90 Nb,T,Rd=901.44 kN Lam_TF=0.89 Nb,TF,Rd=901.44 kN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
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Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.15 < 1.00   (6.2.4.(1)) 
My,Ed/My,c,Rd = 0.24 < 1.00   (6.2.5.(1)) 
My,Ed/MN,y,Rd = 0.25 < 1.00   (6.2.9.1.(2)) 
Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.05 < 1.00   (6.2.6.(1)) 
Control de estabilidad global de la barra: 
Lambda,y = 78.18 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 130.00 < Lambda,max = 210.00    ESTABLE 
N,Ed/Min(Nb,Rd,Nb,T,Rd,Nb,TF,Rd) = 0.47 < 1.00   (6.3.1) 
My,Ed,max/Mb,Rd = 0.40 < 1.00   (6.3.2.1.(1)) 
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.82 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.78 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
DESPLAZAMIENTOS LIMITES 

   Flechas   
uy = 0.0 cm  <  uy max = L/200.00 = 4.6 cm Verificado 
Caso de carga más desfavorable:   2 ELS HB  (3+7+8+13+14+16)*1.00 
uz = 0.9 cm  <  uz max = L/200.00 = 4.6 cm Verificado 
Caso de carga más desfavorable:   2 ELS HB  (3+7+8+13+14+16)*1.00 
u inst,y = 0.0 cm  <  u inst,max,y = L/200.00 = 4.6 cm Verificado 
Caso de carga más desfavorable:    
u inst,z = 0.9 cm  <  u inst,max,z = L/200.00 = 4.6 cm Verificado 
Caso de carga más desfavorable:    

   Desplazamientos   
vx = 0.0 cm  <  vx max = L/300.00 = 3.1 cm Verificado 
Caso de carga más desfavorable:   2 ELS HB  (3+7+8+13+14+16)*1.00 
vy = 0.0 cm  <  vy max = L/300.00 = 3.1 cm Verificado 
Caso de carga más desfavorable:   2 ELS HB  (3+7+8+13+14+16)*1.00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

  



 ANNEX 4. MEMÒRIA TÈCNICA DE L’ESTRUCTURA 
 

128 
 

CORDÓ SUPERIOR (HEA280)  

 
 

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2008/AC:2009,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
TIPO DEL ANALISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   2  cordó sup PUNTOS:   3 COORDENADA:   x = 0.60 L 
= 19.81 m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   1 ELU HB  3*1.35+(7+8+16)*1.00+(13+14)*1.50 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
MATERIAL: 
S 275  ( S 275 )       fy = 275.00 MPa            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  HEA 280 
h=27.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=28.0 cm  Ay=81.58 cm2  Az=31.74 cm2  Ax=97.26 cm2  
tw=0.8 cm  Iy=13673.30 cm4  Iz=4762.64 cm4  Ix=56.50 cm4  
tf=1.3 cm  Wply=1112.32 cm3  Wplz=518.14 cm3  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = 1330.93 kN   My,Ed = 25.18 kN*m     
Nc,Rd = 2674.77 kN  My,Ed,max = 26.01 kN*m    
Nb,Rd = 1935.28 kN  My,c,Rd = 305.89 kN*m   Vz,Ed = -0.24 kN 
  MN,y,Rd = 175.79 kN*m   Vz,c,Rd = 504.01 kN 
 Mb,Rd = 305.89 kN*m   
   CLASE DE LA 
SECCION = 2 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
z = 1.00 Mcr = 2039.34 kN*m Curva,LT - b XLT = 1.00 
Lcr,upp=2.20 m Lam_LT = 0.39 fi,LT = 0.55 XLT,mod = 1.00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z: 
Ly = 8.25 m  Lam_y = 0.80  Lz = 2.20 m  Lam_z = 0.36  
Lcr,y = 8.25 m  Xy = 0.72  Lcr,z = 2.20 m  Xz = 0.92  
Lamy = 69.58  kyy = 1.32  Lamz = 31.44  kzy = 0.93 
 
pandeo con torsión:  pandeo flexo-torsor 
Curva,T=c alfa,T=0.49 Curva,TF=c alfa,TF=0.49 
Lt=2.20 m fi,T=0.61 Ncr,y=4163.75 kN fi,TF=0.61 
Ncr,T=20174.68 kN X,T=0.92 Ncr,TF=20174.68 kN X,TF=0.92 
Lam_T=0.80 Nb,T,Rd=2450.47 kN Lam_TF=0.36 Nb,TF,Rd=2450.47 
kN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.50 < 1.00   (6.2.4.(1)) 
My,Ed/My,c,Rd = 0.08 < 1.00   (6.2.5.(1)) 
My,Ed/MN,y,Rd = 0.14 < 1.00   (6.2.9.1.(2)) 
Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1)) 
Control de estabilidad global de la barra: 
Lambda,y = 69.58 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 31.44 < Lambda,max = 210.00    ESTABLE 
N,Ed/Min(Nb,Rd,Nb,T,Rd,Nb,TF,Rd) = 0.69 < 1.00   (6.3.1) 
My,Ed,max/Mb,Rd = 0.09 < 1.00   (6.3.2.1.(1)) 
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.80 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.62 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
DESPLAZAMIENTOS LIMITES 

   Flechas   
uy = 0.0 cm  <  uy max = L/300.00 = 11.0 cm Verificado 
Caso de carga más desfavorable:   2 ELS HB  (3+7+8+13+14+16)*1.00 
uz = 8.6 cm  <  uz max = L/300.00 = 11.0 cm Verificado 
Caso de carga más desfavorable:   2 ELS HB  (3+7+8+13+14+16)*1.00 
u inst,y = 0.0 cm  <  u inst,max,y = L/300.00 = 11.0 cm Verificado 
Caso de carga más desfavorable:    
u inst,z = 0.0 cm  <  u inst,max,z = L/300.00 = 11.0 cm Verificado 
Caso de carga más desfavorable:    

   Desplazamientos  No analizado 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Perfil correcto !!! 
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3. CORDÓ INFERIOR (HEA260) 

 
CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2008/AC:2009,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
TIPO DEL ANALISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   1  cordo inf PUNTOS:   3 COORDENADA:   x = 0.03 L 
= 1.10 m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   1 ELU HB  3*1.35+(7+8+16)*1.00+(13+14)*1.50 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
MATERIAL: 
S 275  ( S 275 )       fy = 275.00 MPa            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  HEA 260 
h=25.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=26.0 cm  Ay=73.54 cm2  Az=28.76 cm2  Ax=86.82 cm2  
tw=0.8 cm  Iy=10455.00 cm4  Iz=3667.56 cm4  Ix=46.30 cm4  
tf=1.3 cm  Wply=919.86 cm3  Wplz=430.18 cm3  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = 886.27 kN   My,Ed = -16.17 kN*m     
Nc,Rd = 2387.53 kN  My,Ed,max = -20.22 kN*m    
Nb,Rd = 1630.64 kN  My,c,Rd = 252.96 kN*m   Vz,Ed = -14.21 kN 
  MN,y,Rd = 181.92 kN*m   Vz,c,Rd = 456.58 kN 
 Mb,Rd = 252.96 kN*m   
   CLASE DE LA 
SECCION = 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

     PARAMETROS DE ALABEO:  
z = 1.00 Mcr = 1480.01 kN*m Curva,LT - b XLT = 0.99 
Lcr,low=2.20 m Lam_LT = 0.41 fi,LT = 0.57 XLT,mod = 1.00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z: 
Ly = 8.25 m  Lam_y = 0.87  Lz = 2.20 m  Lam_z = 0.39  
Lcr,y = 8.25 m  Xy = 0.68  Lcr,z = 2.20 m  Xz = 0.90  
Lamy = 75.18  kyy = 1.26  Lamz = 33.85  kzy = 0.86 
 
pandeo con torsión:  pandeo flexo-torsor 
Curva,T=c alfa,T=0.49 Curva,TF=c alfa,TF=0.49 
Lt=2.20 m fi,T=0.62 Ncr,y=3183.72 kN fi,TF=0.62 
Ncr,T=15914.07 kN X,T=0.90 Ncr,TF=15914.07 kN X,TF=0.90 
Lam_T=0.87 Nb,T,Rd=2158.33 kN Lam_TF=0.39 Nb,TF,Rd=2158.33 
kN 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
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Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.37 < 1.00   (6.2.4.(1)) 
My,Ed/My,c,Rd = 0.06 < 1.00   (6.2.5.(1)) 
My,Ed/MN,y,Rd = 0.09 < 1.00   (6.2.9.1.(2)) 
Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.03 < 1.00   (6.2.6.(1)) 
Control de estabilidad global de la barra: 
Lambda,y = 75.18 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 33.85 < Lambda,max = 210.00    ESTABLE 
N,Ed/Min(Nb,Rd,Nb,T,Rd,Nb,TF,Rd) = 0.54 < 1.00   (6.3.1) 
My,Ed,max/Mb,Rd = 0.08 < 1.00   (6.3.2.1.(1)) 
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.64 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.48 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DESPLAZAMIENTOS LIMITES 

   Flechas   
uy = 0.0 cm  <  uy max = L/300.00 = 11.0 cm Verificado 
Caso de carga más desfavorable:   2 ELS HB  (3+7+8+13+14+16)*1.00 
uz = 8.7 cm  <  uz max = L/300.00 = 11.0 cm Verificado 
Caso de carga más desfavorable:   2 ELS HB  (3+7+8+13+14+16)*1.00 
u inst,y = 0.0 cm  <  u inst,max,y = L/300.00 = 11.0 cm Verificado 
Caso de carga más desfavorable:    
u inst,z = 0.0 cm  <  u inst,max,z = L/300.00 = 11.0 cm Verificado 
Caso de carga más desfavorable:    

   Desplazamientos  No analizado 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
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4. BARRES (CAE 100X8) 

 
CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2008/AC:2009,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
TIPO DEL ANALISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   114   PUNTOS:   2 COORDENADA:   x = 0.50 L 
= 0.69 m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   1 ELU HB  3*1.35+(7+8+16)*1.00+(13+14)*1.50 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
MATERIAL: 
S 275  ( S 275 )       fy = 275.00 MPa            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  CAE 100x8 
h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=10.0 cm  Ay=8.00 cm2  Az=8.00 cm2  Ax=15.51 cm2  
tw=0.8 cm  Iy=144.80 cm4  Iz=144.80 cm4  Ix=3.28 cm4  
tf=0.8 cm  Wely=19.94 cm3  Welz=19.94 cm3  
 Weff,y=19.94 cm3  Aeff=15.51 cm2 
 Atención: ¡Perfiles de clase 4! El programa no ha analizado completamete la clase 4 para este tipo de 
perfiles pero el las analiza como secciones de clase 3.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = 297.39 kN   My,Ed = 0.03 kN*m     
Nc,Rd = 426.65 kN  My,Ed,max = 0.03 kN*m    
Nb,Rd = 374.09 kN  My,c,Rd = 5.48 kN*m    
   CLASE DE LA 
SECCION = 4 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z: 
Ly = 1.37 m  Lam_y = 0.52  Lz = 1.37 m  Lam_z = 0.52  
Lcr,y = 1.37 m  Xy = 0.88  Lcr,z = 1.37 m  Xz = 0.88  
Lamy = 44.84  kyy = 1.20  Lamz = 44.84  kzy = 1.20 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
My,Ed/My,c,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.5.(1)) 
N,Ed/Nc,Rd + My,Ed/My,c,Rd = 0.70 < 1.00   (6.2.1(7)) 
Control de estabilidad global de la barra: 
Lambda,y = 44.84 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 44.84 < Lambda,max = 210.00    ESTABLE 
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.80 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.80 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
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DESPLAZAMIENTOS LIMITES 

   Flechas   
uy = 0.0 cm  <  uy max = L/300.00 = 0.5 cm Verificado 
Caso de carga más desfavorable:   2 ELS HB  (3+7+8+13+14+16)*1.00 
uz = 0.0 cm  <  uz max = L/300.00 = 0.5 cm Verificado 
Caso de carga más desfavorable:   2 ELS HB  (3+7+8+13+14+16)*1.00 
u inst,y = 0.0 cm  <  u inst,max,y = L/300.00 = 0.5 cm Verificado 
Caso de carga más desfavorable:    
u inst,z = 0.0 cm  <  u inst,max,z = L/300.00 = 0.5 cm Verificado 
Caso de carga más desfavorable:    

   Desplazamientos  No analizado 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
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5. CORRETGES (IPN160-140) 

NORMA:    UNE-EN 1993-1:2008/AC:2009,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
TIPO DEL ANALISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   10  Barra_10  PUNTOS:   3 COORDENADA:   x = 1.00 L = 5.00 m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   6 ULS /1/  1*1.35 + 2*1.50 + 3*0.75 + 4*0.90 + 5*1.35 + 12*1.35 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
MATERIAL: 
S 275  ( S 275 )       fy = 275.00 MPa            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  IPN 160 
h=16.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=7.4 cm  Ay=14.71 cm2  Az=10.54 cm2  Ax=22.80 cm2  
tw=0.6 cm  Iy=933.56 cm4  Iz=54.64 cm4  Ix=6.70 cm4  
tf=0.9 cm  Wply=135.81 cm3  Wplz=24.79 cm3  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
   My,Ed = -11.80 kN*m     
  My,pl,Rd = 37.35 kN*m    
  My,c,Rd = 37.35 kN*m  Vz,Ed = -11.80 kN 
    Vz,c,Rd = 167.28 kN 
 Mb,Rd = 15.58 kN*m CLASE DE LA SECCION = 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
z = 0.00 Mcr = 18.14 kN*m Curva,LT - c XLT = 0.41 
Lcr,low=5.00 m Lam_LT = 1.43 fi,LT = 1.53 XLT,mod = 0.42 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z:  
       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
My,Ed/My,c,Rd = 0.32 < 1.00   (6.2.5.(1)) 
Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.07 < 1.00   (6.2.6.(1)) 
Control de estabilidad global de la barra: 
My,Ed/Mb,Rd = 0.76 < 1.00   (6.3.2.1.(1)) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
DESPLAZAMIENTOS LIMITES 

   Flechas   
uy = 0.0 cm  <  uy max = L/300.00 = 1.7 cm Verificado 
Caso de carga más desfavorable:   1 Pp 
uz = 0.2 cm  <  uz max = L/300.00 = 1.7 cm Verificado 
Caso de carga más desfavorable:   9 SLS /1/  1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 + 4*0.60 + 5*1.00 + 12*1.00 
u inst,y = 0.0 cm  <  u inst,max,y = L/300.00 = 1.7 cm Verificado 
Caso de carga más desfavorable:    
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u inst,z = 0.1 cm  <  u inst,max,z = L/300.00 = 1.7 cm Verificado 
Caso de carga más desfavorable:    

   Desplazamientos  No analizado 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Perfil correcto !!! 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2008/AC:2009,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
TIPO DEL ANALISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   1  Barra_1 PUNTOS:   3 COORDENADA:   x = 1.00 L = 5.00 m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   6 ULS /1/  1*1.35 + 2*1.50 + 3*0.75 + 4*0.90 + 5*1.35 + 12*1.35 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
MATERIAL: 
S 275  ( S 275 )       fy = 275.00 MPa            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  IPN 140 
h=14.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=6.6 cm  Ay=11.89 cm2  Az=8.36 cm2  Ax=18.24 cm2  
tw=0.6 cm  Iy=572.14 cm4  Iz=35.18 cm4  Ix=4.40 cm4  
tf=0.9 cm  Wply=95.17 cm3  Wplz=17.87 cm3  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
   My,Ed = -10.06 kN*m     
  My,pl,Rd = 26.17 kN*m    
  My,c,Rd = 26.17 kN*m  Vz,Ed = -11.53 kN 
    Vz,c,Rd = 132.66 kN 
 Mb,Rd = 10.26 kN*m CLASE DE LA SECCION = 1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
z = 0.00 Mcr = 11.73 kN*m Curva,LT - c XLT = 0.39 
Lcr,low=5.00 m Lam_LT = 1.49 fi,LT = 1.60 XLT,mod = 0.39 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z:  
       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
My,Ed/My,c,Rd = 0.38 < 1.00   (6.2.5.(1)) 
Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.09 < 1.00   (6.2.6.(1)) 
Control de estabilidad global de la barra: 
My,Ed/Mb,Rd = 0.98 < 1.00   (6.3.2.1.(1)) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
DESPLAZAMIENTOS LIMITES 
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   Flechas   
uy = 0.0 cm  <  uy max = L/300.00 = 1.7 cm Verificado 
Caso de carga más desfavorable:   1 Pp 
uz = 0.9 cm  <  uz max = L/300.00 = 1.7 cm Verificado 
Caso de carga más desfavorable:   9 SLS /1/  1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 + 4*0.60 + 5*1.00 + 12*1.00 
u inst,y = 0.0 cm  <  u inst,max,y = L/300.00 = 1.7 cm Verificado 
Caso de carga más desfavorable:    
u inst,z = 0.5 cm  <  u inst,max,z = L/300.00 = 1.7 cm Verificado 
Caso de carga más desfavorable:    

   Desplazamientos  No analizado 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Perfil correcto !!! 
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CÀLCULS DE LA FONAMENTACIÓ  (PROGRAMA CYPE) 

 

1) Elements de la fonamentació: sabates aïllades 
 

2) Murs i sabates corregudes 
 

3) Combinacions 
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1.- DATOS OBRA
Hormigón: HA-25, Control Estadístico
Acero: B 500 S, Control Normal
Recubrimiento (superior) : 5.00 cm
Recubrimiento (inferior) : 5.00 cm
Recubrimiento (lateral) : 5.00 cm
Recubrimiento (frontal) : 5.00 cm
Recubrimiento (arranques) : 5.00 cm
Tamaño máximo del árido: 30.0 mm
Espesor hormigón limpieza: 10.0 cm
Tensión admisible en situaciones persistentes: 1.90 kp/cm²
Tensión admisible en situaciones accidentales: 1.90 kp/cm²
Acero laminado:  S275 
Acero de pernos: B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)
 
Estados límite

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones CTE
Control de la ejecución: Normal
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

E.L.S. Fisuración. Hormigón en cimentaciones CTE
Control de la ejecución: Normal
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensiones sobre el terreno Acciones características

Referencias Dimensiones Armado
VC.T-1 Ancho: 40.0 cm

Canto: 50.0 cm
Superior: 4 Ø16
Inferior: 3 Ø12
Piel: 1x2 Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

 

2.- DESCRIPCIÓN

Referencias Placa base Disposición Rigidizadores Pernos
P-1 Ancho X: 350 mm

Ancho Y: 300 mm
Espesor: 15 mm

Posición X: Centrada
Posición Y: Centrada

Paralelos X: 2(100x30x8.0)
Paralelos Y: 2(100x30x8.0)

4Ø14 mm L=30 cm
Patilla a 90 grados

P-2 Ancho X: 350 mm
Ancho Y: 300 mm
Espesor: 15 mm

Posición X: Centrada
Posición Y: Centrada

Paralelos X: 2(100x30x8.0)
Paralelos Y: 2(100x30x8.0)

4Ø14 mm L=30 cm
Patilla a 90 grados

Referencias Geometría Armado
P-1 Zapata cuadrada

Ancho: 130.0 cm
Canto: 50.0 cm

Sup X: 10Ø12c/12.5
Sup Y: 10Ø12c/12.5
Inf X: 10Ø12c/12.5
Inf Y: 10Ø12c/12.5
Perimetral: 2 Ø6

Elementos de Cimentación
AILLADA Fecha: 14/06/14
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Referencias Geometría Armado
P-2 Zapata cuadrada

Ancho: 130.0 cm
Canto: 50.0 cm

Sup X: 10Ø12c/12.5
Sup Y: 10Ø12c/12.5
Inf X: 10Ø12c/12.5
Inf Y: 10Ø12c/12.5
Perimetral: 2 Ø6

3.- DESCRIPCIÓN DE CARGAS
Tabla de cargas

Referencias Carga permanente
P-1 Axil: 21.75 t

Momento X: 0.00 t·m
Momento Y: 2.87 t·m
Cortante X: 0.00 t
Cortante Y: 0.00 t
Torsor: 0.00 t·m

P-2 Axil: 21.75 t
Momento X: 0.00 t·m
Momento Y: 2.87 t·m
Cortante X: 0.00 t
Cortante Y: 0.00 t
Torsor: 0.00 t·m

4.- MEDICIÓN

Referencia: P-1 B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø6 Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
10x1.48
10x1.31

14.80
13.14

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

10x1.48
10x1.31

14.80
13.14

Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)

10x1.92
10x1.70

19.20
17.05

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

10x1.89
10x1.68

18.90
16.78

Armado perimetral Longitud (m)
Peso (kg)

2x1.99
2x0.44

3.98
0.88

Armado perimetral Longitud (m)
Peso (kg)

2x1.99
2x0.44

3.98
0.88

Armado perimetral Longitud (m)
Peso (kg)

2x1.99
2x0.44

3.98
0.88

Armado perimetral Longitud (m)
Peso (kg)

2x1.99
2x0.44

3.98
0.88

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

15.92
3.52

67.70
60.11

 
63.63

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

17.51
3.87

74.47
66.12

 
69.99

Referencia: P-2 B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø6 Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
10x1.48
10x1.31

14.80
13.14

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

10x1.48
10x1.31

14.80
13.14
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Referencia: P-2 B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø6 Ø12
Parrilla superior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
10x1.92
10x1.70

19.20
17.05

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

10x1.89
10x1.68

18.90
16.78

Armado perimetral Longitud (m)
Peso (kg)

2x1.99
2x0.44

3.98
0.88

Armado perimetral Longitud (m)
Peso (kg)

2x1.99
2x0.44

3.98
0.88

Armado perimetral Longitud (m)
Peso (kg)

2x1.99
2x0.44

3.98
0.88

Armado perimetral Longitud (m)
Peso (kg)

2x1.99
2x0.44

3.98
0.88

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

15.92
3.52

67.70
60.11

 
63.63

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

17.51
3.87

74.47
66.12

 
69.99

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

B 500 S, CN (kg) Hormigón (m³)
Elemento Ø6 Ø12 Total HA-25, Control Estadístico Limpieza
Referencia: P-1 3.87 66.12 69.99 0.85 0.17
Referencia: P-2 3.87 66.12 69.99 0.85 0.17
Totales 7.74 132.24 139.98 1.69 0.34

Medición placas de anclaje

Pilares Acero Peso kp Totales kp
P-1  S275 1 x 16.74
P-2  S275 1 x 16.74

33.48
Totales 33.48

Medición pernos placas de anclaje

Pilares Pernos Acero Longitud m Peso kp Totales m Totales kp
P-1 4Ø14 mm L=48 cm B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado) 4 x 0.48 4 x 0.59
P-2 4Ø14 mm L=48 cm B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado) 4 x 0.48 4 x 0.59

  3.88 4.69
Totales 3.88 4.69

5.- COMPROBACIÓN
Referencia: P-1
Comprobación Valores Estado
Separación mínima entre pernos:
    - Placa de anclaje:
      3 diámetros

Mínimo: 42 mm
Calculado: 241 mm Cumple

Separación mínima pernos-borde:
    - Placa de anclaje:
      1.5 diámetros

Mínimo: 21 mm
Calculado: 30 mm Cumple

Esbeltez de rigidizadores: Máximo: 50 
Placa de anclaje:
    - Paralelos a X: Calculado: 27.1 Cumple
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Referencia: P-1
Comprobación Valores Estado
    - Paralelos a Y: Calculado: 24.7 Cumple
Longitud mínima del perno:
    - Placa de anclaje:
      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Mínimo: 16 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Anclaje perno en hormigón (Tracción):
    - Placa de anclaje:

Máximo: 4.757 t
Calculado: 3.089 t Cumple

Tracción en vástago de pernos:
    - Placa de anclaje:

Máximo: 6.279 t
Calculado: 2.505 t Cumple

Tensión de Von Mises en vástago de pernos:
    - Placa de anclaje:

Máximo: 5096.84 kp/cm²
Calculado: 1626.56 kp/cm² Cumple

Aplastamiento perno en placa:
    - Placa de anclaje:
      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Máximo: 11.774 t
Calculado: 0 t Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 2803.26 kp/cm²
Placa de anclaje:
    - Derecha: Calculado: 583.125 kp/cm² Cumple
    - Izquierda: Calculado: 583.125 kp/cm² Cumple
    - Arriba: Calculado: 1071.92 kp/cm² Cumple
    - Abajo: Calculado: 254.834 kp/cm² Cumple
Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250 
Placa de anclaje:
    - Derecha: Calculado: 45263.4 Cumple
    - Izquierda: Calculado: 45263.4 Cumple
    - Arriba: Calculado: 19878.4 Cumple
    - Abajo: Calculado: 88410.2 Cumple
Tensión de Von Mises local:
    - Placa de anclaje:
      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Máximo: 2803.26 kp/cm²
Calculado: 1081.3 kp/cm² Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

Cimentación:
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.9 kp/cm²

Calculado: 1.411 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes: Máximo: 2.375 kp/cm²

Calculado: 2.195 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
Cimentación:
    - En dirección X (1) No procede
    - En dirección Y:
      Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los

coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. Reserva seguridad: 440.4 % Cumple

(1)
 Sin momento de vuelco

Flexión en la zapata:
Cimentación:
    - En dirección X: Momento: 3.52 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 5.38 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
Cimentación:
    - En dirección X: Cortante: 2.00 t Cumple

Elementos de Cimentación
AILLADA Fecha: 14/06/14

Página 5



Referencia: P-1
Comprobación Valores Estado
    - En dirección Y: Cortante: 3.76 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
Cimentación:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 70.28 t/m² Cumple

Canto mínimo:
    - Cimentación:
      Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)

Mínimo: 25 cm
Calculado: 50 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
Cimentación:
    - P-1:

Mínimo: 34 cm
Calculado: 43 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.0018 
Cimentación:
    - En dirección X: Calculado: 0.0037 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0037 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) Calculado: 0.0019 
Cimentación:
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0005 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0007 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
Cimentación:
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
Cimentación:
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 12.5 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 12.5 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 12.5 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 12.5 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
Cimentación:
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 12.5 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 12.5 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 12.5 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 12.5 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991

Cimentación:
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 17 cm

Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 17 cm

Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 19 cm

Calculado: 22 cm Cumple

Elementos de Cimentación
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Referencia: P-1
Comprobación Valores Estado
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 19 cm

Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 17 cm

Calculado: 45 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 17 cm

Calculado: 45 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 19 cm

Calculado: 47 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 19 cm

Calculado: 47 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm
Cimentación:
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 40 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 40 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 40 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 40 cm Cumple
Recomendación para el ancho mínimo de la viga centradora:
    - Viga a 0 grados (VC.T-1):
      Criterio de CYPE Ingenieros: El ancho de la viga debe ser mayor o igual a un

veinteavo de la luz de cálculo, y no inferior a 20 cm.
Mínimo: 24.2 cm
Calculado: 40 cm Cumple

Recomendación para el canto mínimo de la viga centradora:
    - Viga a 0 grados (VC.T-1):
      Criterio de CYPE Ingenieros: El canto de la viga debe ser mayor o igual a un

doceavo de la luz de cálculo, y no inferior a 25 cm.
Mínimo: 40.4 cm
Calculado: 50 cm Cumple

Diámetro mínimo estribos:
    - Viga a 0 grados (VC.T-1):

Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos:
    - Viga a 0 grados (VC.T-1):
      Artículo 66.4.1  (norma EHE-98)

Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) Mínimo: 3.7 cm
Viga a 0 grados (VC.T-1):
    - Armadura superior: Calculado: 7.3 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 12.4 cm Cumple
    - Armadura de piel: Calculado: 17.2 cm Cumple
Separación máxima estribos:
Viga a 0 grados (VC.T-1):
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98)

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
Viga a 0 grados (VC.T-1):
    - Armadura superior: Calculado: 7.3 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 12.4 cm Cumple
    - Armadura de piel: Calculado: 17.2 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Elementos de Cimentación
AILLADA Fecha: 14/06/14

Página 7



Referencia: P-2
Comprobación Valores Estado
Separación mínima entre pernos:
    - Placa de anclaje:
      3 diámetros

Mínimo: 42 mm
Calculado: 200 mm Cumple

Separación mínima pernos-borde:
    - Placa de anclaje:
      1.5 diámetros

Mínimo: 21 mm
Calculado: 50 mm Cumple

Esbeltez de rigidizadores: Máximo: 50 
Placa de anclaje:
    - Paralelos a X: Calculado: 27.1 Cumple
    - Paralelos a Y: Calculado: 24.7 Cumple
Longitud mínima del perno:
    - Placa de anclaje:
      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Mínimo: 16 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Anclaje perno en hormigón (Tracción):
    - Placa de anclaje:

Máximo: 4.757 t
Calculado: 3.146 t Cumple

Tracción en vástago de pernos:
    - Placa de anclaje:

Máximo: 6.279 t
Calculado: 2.534 t Cumple

Tensión de Von Mises en vástago de pernos:
    - Placa de anclaje:

Máximo: 5096.84 kp/cm²
Calculado: 1645.73 kp/cm² Cumple

Aplastamiento perno en placa:
    - Placa de anclaje:
      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Máximo: 11.774 t
Calculado: 0 t Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 2803.26 kp/cm²
Placa de anclaje:
    - Derecha: Calculado: 620.859 kp/cm² Cumple
    - Izquierda: Calculado: 620.859 kp/cm² Cumple
    - Arriba: Calculado: 1117.37 kp/cm² Cumple
    - Abajo: Calculado: 145.45 kp/cm² Cumple
Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250 
Placa de anclaje:
    - Derecha: Calculado: 28061.7 Cumple
    - Izquierda: Calculado: 28061.7 Cumple
    - Arriba: Calculado: 19030.5 Cumple
    - Abajo: Calculado: 100000 Cumple
Tensión de Von Mises local:
    - Placa de anclaje:
      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Máximo: 2803.26 kp/cm²
Calculado: 418.987 kp/cm² Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

Cimentación:
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.9 kp/cm²

Calculado: 1.411 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes: Máximo: 2.375 kp/cm²

Calculado: 2.195 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
Cimentación:
    - En dirección X (1) No procede
    - En dirección Y:
      Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los

coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. Reserva seguridad: 440.4 % Cumple

Elementos de Cimentación
AILLADA Fecha: 14/06/14

Página 8



Referencia: P-2
Comprobación Valores Estado
(1)

 Sin momento de vuelco

Flexión en la zapata:
Cimentación:
    - En dirección X: Momento: 3.52 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 5.38 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
Cimentación:
    - En dirección X: Cortante: 2.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 3.76 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
Cimentación:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 70.28 t/m² Cumple

Canto mínimo:
    - Cimentación:
      Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)

Mínimo: 25 cm
Calculado: 50 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
Cimentación:
    - P-2:

Mínimo: 34 cm
Calculado: 43 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.0018 
Cimentación:
    - En dirección X: Calculado: 0.0037 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0037 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) Calculado: 0.0019 
Cimentación:
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0005 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0007 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
Cimentación:
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
Cimentación:
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 12.5 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 12.5 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 12.5 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 12.5 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
Cimentación:
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 12.5 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 12.5 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 12.5 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 12.5 cm Cumple

Elementos de Cimentación
AILLADA Fecha: 14/06/14
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Referencia: P-2
Comprobación Valores Estado
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991

Cimentación:
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 17 cm

Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 17 cm

Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 19 cm

Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 19 cm

Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 17 cm

Calculado: 45 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 17 cm

Calculado: 45 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 19 cm

Calculado: 47 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 19 cm

Calculado: 47 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm
Cimentación:
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 40 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 40 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 40 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 40 cm Cumple
Recomendación para el ancho mínimo de la viga centradora:
    - Viga a 0 grados (VC.T-1):
      Criterio de CYPE Ingenieros: El ancho de la viga debe ser mayor o igual a un

veinteavo de la luz de cálculo, y no inferior a 20 cm.
Mínimo: 24.2 cm
Calculado: 40 cm Cumple

Recomendación para el canto mínimo de la viga centradora:
    - Viga a 0 grados (VC.T-1):
      Criterio de CYPE Ingenieros: El canto de la viga debe ser mayor o igual a un

doceavo de la luz de cálculo, y no inferior a 25 cm.
Mínimo: 40.4 cm
Calculado: 50 cm Cumple

Diámetro mínimo estribos:
    - Viga a 0 grados (VC.T-1):

Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos:
    - Viga a 0 grados (VC.T-1):
      Artículo 66.4.1  (norma EHE-98)

Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) Mínimo: 3.7 cm
Viga a 0 grados (VC.T-1):
    - Armadura superior: Calculado: 7.3 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 12.4 cm Cumple
    - Armadura de piel: Calculado: 17.2 cm Cumple
Separación máxima estribos:
Viga a 0 grados (VC.T-1):
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98)

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Elementos de Cimentación
AILLADA Fecha: 14/06/14
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Referencia: P-2
Comprobación Valores Estado
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
Viga a 0 grados (VC.T-1):
    - Armadura superior: Calculado: 7.3 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 12.4 cm Cumple
    - Armadura de piel: Calculado: 17.2 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Elementos de Cimentación
AILLADA Fecha: 14/06/14
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Datos técnicos
todas las dimensiones en mm

Contenido BESISTA® 540

página 1    Anclajes de barra
página 2    Barras de tensión
página 3    Manguitos extensores y tensores
página 4    Discos circulares
página 5    Conexiones de barras de compresión
página 6    Conexiones de barras de compresión, Formulario de datos
página 7    Anillos de suspensión

Sistemas de barras de tensión y de compresión para obras públicas e ingeniería civil

Nuestras barras de tensión están hechas de S540N, un S460N especial modificado de alta cali-
dad, con un punto de fluencia garantizado de 540 N/mm². Otra especialidad única de BESISTA® son 
las roscas de barra galvanizadas al fuego para lograr una construcción duradera. 

Utilice nuestros tamaños de rosca originales y muy económicos M14, 18, 22, 33, 39, 45 y 68 
(en rojo en la foto). Los tamaños M8, 27, 52, 60, 72 y 76 (en la foto, la mitad en rojo) solo pueden 
suministrarlos en parte otros fabricantes. BESISTA® es el único fabricante de barras de tensión 
que puede suministrar todos los tamaños posibles desde M8 hasta M76. Esto permite ahorrar 
muchos costes y valiosos materiales. Para poder aprovechar esta ventaja de BESISTA®, rogamos 
seleccionar los tamaños óptimos en la dimensión estática e indicar siempre también las fuerzas 
de tensión límite en las licitaciones.
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Nota:  Los manguitos de cobertura no son necesarios desde el punto de vista de la estática, ya que con los 
sistemas de barras de tensión BESISTA® la profundidad de penetración de la rosca y la protección contra la 
corrosión están aseguradas por el orificio de inspección. 

M
Anclaje de barra

8
10
12
14
16
18
20
22
24
27
30
33
36
39
42
45
48
52
56
60
64
68
72
76

24
29

35,4
41,2
45,6
51,6
56
63
69
78
86
95

104
112
121
129
138
149
161
173
184
196
206
221

14,2
17,5
21

24,5
27,5
31,5
35

38,5
42
47

52,5
57,5
63
68

73,5
79
84
91
99

105
112

119,5
126

134,5

7
9,2
11,2
13,4
16,4
16,6
19,6
19,6
21,8
23,8
27

32,2
32,2
37,4
37,4
42,8
42,5
47,8
52,8
58
58
63
68
73

15,3
18
22

24,5
28

31,5
35

37,5
41
46
51

56,5
61

66,5
70
76

81,5
87
93
99

106
113
119
126

19
23

27,2
31,8
38,5
40,2
46,5
50

54,5
61,4
67,6
78

80,8
90
95

105
110
120
132
142
147
160
168
183

59,5
71,5
83,5
96

108,5
122
135
148
164
184

203,5
220
241

259,5
279,5
301

325,5
351
378
401
431

457,5
480

509,5

14
16
18
20
22
26
28
30
36
40
44
46
50
54
58
64
70
74
80
84
92
96

100
108

23
28
32
37
42
46
51
57
63
71
78
83
92
98

107
114
125
137
146
155
167
177
185
195

8,5
11
13
15
17
19
21
23
25
28
31
34
37
40
43
46
50
54
58
62
66
70
74
78

6
8

10
12
15
15
18
18
20
22
25
30
30
35
35
40
40
45
50
55
55
60
65
70

C1 L4 w1 MeT

16
20
23
27
31
34
37
42
45
51
56
60
67
71
78
82
91

100
106
113
122
129
135
141

Ø d2 w2

8
10
12
14
16
18
20
22
24
27
30
33
36
39
42
45
48
52
56
60
64
68
72
76
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e=

54
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20
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S

54
0N

S
54

0N

29,6
32,3
38,4
41,9
48,4
53,9
59,9
62,9
67,8
75,1
82,1
92,6
98,8

106,8
115
126
129
145
158
168
175
188
196
212

Ø d1 L1 Resistencia

Perno
L5 C2

28
35
41
47
52
57
62
70
75
85
93
99
112
117
130
136
153
167
175
187
203
214
224
244

t4 L VL L6

Placa de unión

Dimensiones de los Anclajes de barra BESISTA
®
 540
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Dimensiones de las Barras de tensión BESISTA
®
 540

Las barras de tensión de S540N solo puede suministrarlas BESISTA International GmbH. Para evitar confusio-
nes con calidades de acero de menor resistencia, BESISTA International GmbH suministra de manera están-
dar S540N, incluso si fuese suficiente la calidad S460N, S355 o S235 según la dimensión estática.

Las barras de tensión de S355 y S235 también puede suministrarlas el cliente. En tal caso, la calidad debe ser 
demostrada por el cliente. Es importante que se cumplan las disposiciones de la Aprobación Técnica Europea 
de DIBt Berlin y de BESISTA International GmbH. No obstante, normalmente las barras y los anclajes de 
barras deberían adquirirse como sistema de barras BESISTA® completo de BESISTA International GmbH.

Nota:  Si se utilizan manguitos extensores y tensores, las longitudes de las roscas de las barras de tensión 
son más cortas.

M
8

10
12
14
16
18
20
22
24
27
30
33
36
39
42
45
48
52
56
60
64
68
72
76

34
39
45
51
57
65
71
75
87
96

107
114
124
133
142
154
166
175
189
199
216
227
237
252

GL

8
10
12
14
16
18
20
22
24
27
30
33
36
39
42
45
48
52
56
60
64
68
72
76

Ø d

7
9
11
13
15
16
18
20
22
25
28
30
33
36
39
42
45
49
52
56
60
64
68
72

SW

Datos técnicos  Página 2



Sujeto a modificaciones   Todos los derechos reservados

Dimensiones de los Manguitos extensores y tensores      BESISTA
®
 540

Los manguitos extensores con roscas interiores a derechas continuas sirven para extender y fijar las barras 
de tensión. Para mayor seguridad, las roscas de los manguitos de BESISTA® son más largas de lo necesario.

Nota:  Las barras de tensión deben fijarse firmemente en el centro del manguito para que toda la barra se 
pueda girar cuando esté tensada. La profundidad de penetración de la rosca se alcanza cuando las roscas de 
barras no sobresalen de los manguitos más de 4 filetes de rosca aproximadamente a cada lado.

Los manguitos tensores con roscas a izquierdas y a derechas sirven para pretensar las barras de tensión. 
También pueden utilizarse como “tensores de tornillo”, por ejemplo para aumentar la distancia de ajuste. 
Nota: La profundidad necesaria de penetración de la rosca se alcanza cuando, después del proceso de 
tensado, la rosca se ve por todo el orificio de inspección. 

M
Manguito extensor (VH)

8
10
12
14
16
18
20
22
24
27
30
33
36
39
42
45
48
52
56
60
64
68
72
76

28
35
42
49
56
63
70
77
84
95

105
116
126
137
147
158
168
182
196
210
224
238
252
266

LV

14,0
16,0
20,0
22,0
27,0
30,0
33,0
36,0
39,0
42,0
48,0
52,0
56,0
64,0
68,0
72,0
76,0

Ø da S540

88,9
95,0

101,6
108,0
114,3
121,0
127,0

Ø da S355

28
35
42
49
56
63
70
77
84
95

105
116
126
137
147
158
168
182
196
210
224
238
252
266

LS Ø da S540 Ø da S355

8
10
12
14
16
18
20
22
24
27
30
33
36
39
42
45
48
52
56
60
64
68
72
76

S (Tensado)

4
4
5
5
6
6
6
6
8
8
8
8

10
10
10
10
10
12
12
12
12
15
15
15

Ø dbo (Taladro)

Manguito tensor (SH)

14,0
16,0
20,0
22,0
27,0
30,0
33,0
36,0
39,0
42,0
48,0
52,0
56,0
64,0
68,0
72,0
76,0

88,9
95,0

101,6
108,0
114,3
121,0
127,0
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Manguitos extensores Manguitos tensores

fijar firmemente las barras de tensión en el centro
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Dimensiones de los Discos circulares BESISTA
®
 540

Los discos circulares se suministran de S355 de manera estándar. Si los ángulos mínimos son menores que 
50° fabricamos discos especiales. Consultar “Elementos especiales” en el MENÚ.

M

8
10
12
14
16
18
20
22
24
27
30
33
36
39
42
45
48
52
56
60
64
68
72
76

96

118

140

162

184

204

224

248

268

302

334

364

400

430

466

496

534

582

626

668

718

764

800

848

Da
Discos circulares

30

36

42

48

54

60

66

72

78

88

98

108

118

128

138

148

158

170

184

196

210

226

234

248

Di

64

78

94

108

122

136

150

164

178

200

222

244

266

288

310

332

354

382

414

442

474

506

530

566

Sm

6

8

10

12

15

15

18

18

20

22

25

30

30

35

35

40

40

45

50

55

55

60

65

70

w2

8,5

11

13

15

17

19

21

23

25

28

31

34

37

40

43

46

50

54

58

62

66

70

74

78

Ød2
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Dimensiones Conexiones de barras de compresión   BESISTA® 540

BESISTA International GmbH fabrica todas las variantes de manera individual según el certificado de la ca-
pacidad de cargas proporcionado por parte del cliente. La soldadura de las conexiones de barra de com-
presión a los tubos las realiza el cliente.
Nota:  Los diámetros de los pernos son mayores bajo cargas de compresión, a diferencia de los pernos 
estándar bajo cargas de tensión. Para limitar la distancia de transición crítica LÜ, la distancia de ajuste LV es 
también más corta que la de las barras de tensión.

Variante 2:  de una pieza como 
componente mecanizado de S355 para 
madera o para soldar a tubos de S355

Variante 1:  barras macizas meca-
nizadas hasta Ø 76mm de S540N

M

8
10
12
14
16
18
20
22
24
27
30
33
36
39
42
45
48
52
56
60
64
68
72
76

10
12
14
16
18
20
22
24
27
30
33
36
39
42
45
48
52
56
60
64
68
72
76
80

Ø d1

16
20
23
27
31
34
37
42
45
51
56
60
67
71
78
82
91

100
106
113
122
129
135
141

10,5
13
15
17
19
21
23
25
28
31
34
37
40
43
46
49
54
58
62
66
70
74
78
82

LÜ minØ d2 L5 t

6
8

10
12
15
15
18
18
20
22
25
30
30
35
35
40
40
45
50
55
55
60
65
70

mm2

A (Sp)

36,6
58

84,3
115
157
193
245
303
353
459
561
694
817
976
1121
1306
1473
1758
2030
2362
2676
3055
3463
3889

8
10
12
14
16
18
20
22
24
27
30
33
36
39
42
45
48
52
56
60
64
68
72
76

5
6
7
8
9
11
12
13
14
14
15
17
18
19
20
21
21
21
24
24
26
26
26
26

13
16
19
22
25
29
32
35
38
41
45
50
54
58
62
66
69
73
80
84
90
94
98

102

LÜ max
Distancia de transición

Depende del 
diámetro exterior 
del tubo seleccio- 

nado. 

Como hay más de
6000 

posibilidades, L8 
está determinado 

por
BESISTA  

International.
Por favor especi- 
fique las longitu- 
des del sistema.

L8

Según el certificado de 
la capacidad de cargas

Ø Tubo
Soldadura 

en V
Espesor 
de paredVL aprox.

Datos técnicos conexiones de barras de compresión

Variante 3:  de dos piezas, para madera o como componente 
mecanizado de S355 para soldar a tubos de S355, pero con perno  
roscado de S540N

Datos técnicos  Página 5www.besista.com
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Nota sobre la dimensión estática: La prueba de la fuerza de pandeo (también en la distancia de transición 
LÜ) debe ser proporcionada por el ingeniero de estática. Hay que seguir las instrucciones de instalación  
“sistemas de barras de seguridad BESISTA® ”. Las dimensiones para las conexiones de barras de compresión 
están las determina BESISTA International GmbH caso por caso y se fabrican individualmente.
Los anclajes de barra BESISTA® pueden transmitir tanto las fuerzas de tensión como las fuerzas de compre-
sión, según la Aprobación Técnica Europea ETA-08/0038, ver MENÚ “Dimensión estática”, página 4. Bajo 
cargas de compresión los diámetros de los pernos los diámetros de los pernos son mayores, a diferencia 
de los pernos estándar bajo cargas de tensión, ver MENÚ “Datos técnicos” página 5 o ETA anexo 7. Para man-
tener la longitud de pandeo en la distancia de transición LÜ lo más corta posible, las distancias de ajuste están 
acortadas, a diferencia de la dimensión estándar de las barras de tensión.
Los sistemas de barras de compresión BESISTA® están disponibles en tres variantes: La variante 1 más 
económica como barras macizas mecanizadas de S540N hasta Ø 76. La variante 2 como componentes me-
canizados de una pieza de S355 para madera para soldar a tubos de S355 por parte del cliente. La variante 
3 de dos piezas, compuesta por un componente mecanizado de S355 para madera o para soldar por parte del 
cliente, y un perno roscado de mayor resistencia de S540N. La geometría de conexión es igual en todas las 
variantes.  

A cumplimentar por BESISTA®

d1 Diámetro del perno Ø mm:
d2 Agujero en la placa de unión Ø mm:
VL distancia de ajuste acortada por lado aprox. 1x M mm:
LÜ Distancia de transición min. aprox. mm:   max. aprox. mm:
L8 Centro del perno hasta comienzo de madera o tubo mm:
Espesor de la placa mm:
L5 Longitud exceso de la placa mm:
Asp Sección de tensión mm2:

A cumplimentar por el cliente
 Variante 1  Variantes 2 y 3       Proyecto: Fecha:
Cliente: Calle:
CP: Localidad: Tel: Fax:
Conexiones de barras de compresión Variante 1 (v. p. 5) Piezas:
Conexiones de barras de compresión Variante 2 y 3 (v. p.5) izquierda piezas: derecha piezas:
Tamaño del anclaje de barra BESISTA® 540 M:
Diámetro exterior de madera o del tubo Ø mm:
Espesor de la pared del tubo mm:
Diámetro de la clavija - absolutamente necesario Ø mm:
ng = negro o g.a.f. = galvanizado al fuego  ng:  g.a.f.:

BESISTA® 540

Formulario de datos Conexiones de barras de compresión
www.besista.com



Sujeto a modificaciones   Todos los derechos reservados

M Anillos de suspensión para 
barras de tensión

8
10
12
14
16
18
20
22
24
27
30
33
36
39
42
45
48
52
56
60
64
68
72
76

Dimensiones de los Anillos de suspensión BESISTA
®
 540

Los anillos de suspensión sirven para suspender las barras de tensión de todos los sistemas de barras 
de tensión BESISTA®. En comparación con los manguitos con bridas, permiten girar y tensar las barras de 
tensión instaladas, así como alinear de forma exacta las barras de suspensión. 

8

10
12
14
16
18
20
22
24
27
30
33
36
39
42
45
48
52
56
60
64
68
72

76

Ø Sh

14

16
20
22
27
30
33
36
39
42
48
52
56
64
68
72
76

88,9
95

101,6
108

114,3
121

127

Ø Hü

8

10

12

14

16

Ø Sv

45

50

60

65

75

85

90

95
105
115

120

130
135

140

Ab

6

8

10

12

15

t

8

10
12
14
16
18
20
22
24
27
30
33
36
39
42
45
48
52
56
60
64
68
72

76

Ø Sh

8

10

12

14

16

Ø Sv

40

45

50

60

65

75

85

90

95

Ab

6

8

10

12

15

t

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

Anillos n.º

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19

Anillos n.º

Anillos de suspensión para manguitos exten- 
sores o tensores

Anillos de suspensión

Anillo de suspensión para  
barra de tensión

Anillo de suspensión para 
manguito extensor y tensor

Datos técnicos  Página 7www.besista.com
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5. PAVIMENTS I EXTERIORS 
 
5.1 INTRODUCCIÓ  
 
En aquest annex es determinen les seccions dels paviments a utilitzar en aquest 
projecte constructiu.  
 
5.2 PAVIMENT INTERIOR DEL POLIESPORTIU 
 
Tots els paviments s’ha intentat que tinguin una gran resistència a l’ús continuat, i un 
mínim de manteniment. Així doncs tenim: 
 

- Paviment de formigó en massa amb juntes com a base: 
 

Es pavimentarà l’interior del poliesportiu amb solera de formigó de 15 cm de gruix, 
sobre una plataforma de tot-u de 15 cm de gruix. 
 

 
Figura 1. Esquema paviment de formigó en massa amb juntes. 

 
- Vestidors, dutxes i lavabos: 

 
Paviment de gres model Dolphin de la casa Tau ceràmica o similar antilliscant al peu nu 
i moll de 20x20cm col·locat amb morter adhesiu i rejuntat amb beurada de ciment 
amb resines sintètiques. Recollida d’aigua amb pendents del 2%, sense graons i 
canaleta a ran de paret sota les dutxes. Sòcol del mateix model. 
 

- Vestíbul i passadissos: 
 

Paviment de formigó semipolit amb helicòpter amb dues capes de pintura epoxídica 
aplicada amb rodet, higiènic i de fàcil manteniment. 
 

- Sales:  
 

Paviment de linòleum col·locat amb adhesiu. Protecció a les parets amb sòcol de PVC. 
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- Pista poliesportiva: 
 
La pista poliesportiva tindrà una superfície total de 1105,61 m2. Es col·locarà un 
paviment esportiu de parquet flotant de fusta de roure americà envernissat amb lames 
de 2190x182x14 mm format per les següents capes: 
 

 
Figura 2. Diferents capes paviment esportiu de roure. 

5.3. PAVIMENT EXTERIOR DEL POLIESPORTIU 
 

- Entrada principal i recinte exterior:  
 
L’entrada principal, així com també el recinte exterior del poliesportiu, constarà de 
mobiliari urbà (bancs, papereres i aparcament per a bicicletes) i pavimentació de llosa 
prefabricada de color pedra de la casa Weber Floor. 

 

 
Figura 3. Paviment de llosa prefabricada color pedra. 

- Pistes de pàdel: 
 

Les pistes de pàdel es construiran sobre una solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de  
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 20 cm de gruix, amb 
acabat remolinat, armada amb malla electrosoldada de 15x15 cm de diàmetre 6 mm.  

La superfície de les pistes de pàdel seran de gespa artificial d’última generació i 
fabricades amb propilé, de color verd i 15mm d'alçada i 60000 puntades/m2. 
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Figura 4. Gespa artificial de les pistes de pàdel. 

 
- Aparcament: 

 
El paviment de l’aparcament estarà format per dos tipus de materials, els quals hauran 
de coincidir en cota i sense provocar irregularitats en el terreny que afectin a la 
circulació normal de vehicles. 
 
El pavimentat de les places d’aparcament serà de ferm rígid per a freqüència baixa de 
trànsit pesat format per paviment de formigó vibrat HF-4 MPa i subbase de tot-u 
artificial, sobre esplanada E2. No obstant això, la zona central del pàrquing que serà 
per accés rodat des del carrer Camí Antic de València serà conformada per llambordes. 
 

   

Figura 5. Paviment zona central del pàrquing exterior. 

Seran peces de més gruix fabricades mitjançant màquines vibro-compresores que 
permeten, al tenir més cantell, el pas de vehicles. L’opció de diferenciar les dues zones 
és per no crear una zona tant extensa de paviment de formigó i donar un punt més 
estètic a l’entorn del complex poliesportiu. 

Les llambordes es caracteritzen per ser elements resistents a intensitats de trànsit 
elevades i suportar càrregues pesants o concentrades. Un cop l’esplanada estigui 
compactada es procedirà a l’extensió de la subbase en diferents capes fins aconseguir 
la capacitat de suport requerida, que en garanteixi en tot moment el drenatge. A 
continuació s’executarà la base que estarà formada per tot-ú artificial. El llit d’arena, 
format preferentment per arena amb gruixos d’entre 3 i 5 cm, haurà de ser uniforme 
per tal d’absorbir les deformacions del terreny. Les llambordes es col·locaran sobre la 
superfície que cal pavimentar compactant en sentit ascendent al pendent. Les juntes 



 
 

ANNEX 5. PAVIMENTS I EXTERIORS 

168 
 

entre les llambordes seran d’entre 2 i 4 mm i s’ompliran amb arena fina per tal que 
treballin solidàriament les unes amb les altres. 

 

   

Figura 6. Paviment zona central aparcament. 

 

En el cas d’estar ben definit el sentit de circulació i a efectes d’absorbir els esforços 
horitzontals que es produeixen amb el trànsit rodat de vehicles és convenient col·locar 
les llambordes a 45º, amb la disposició “d’espiga”, per aconseguir d’aquesta manera 
que les quatre cares treballin a compressió. 

 

Figura 7. Col·locació de les llambordes segons el sentit de la circulació. 

5.4. URBANITZACIÓ DE L’EXTERIOR 
 
La parcel·la del projecte ocupa una superfície de 4863 m2, ocupant el poliesportiu una 
àrea de 1843 m2. 
 
Al voltant del poliesportiu es realitzarà l’acondicionament del terreny per l’adequació 
de les següents zones (veure figura X): 
 

- Zona oest: entrada principal al poliesportiu pel carrer Camí Antic de València, 
amb mobiliari urbà. Inclou bancs, papereres i una zona d’aparcament de 
bicicletes. 
 

- Zona nord: aparcament de vehicles i motos, destinada als usuaris del complex 
esportiu i residents de la zona. 
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- Zona sud: 3 pistes exteriors de pàdel. Pistes sobre llosa de formigó i envoltades 

de lloses de formigó prefabricat com a l’entrada del recinte. 
 

- Zona est: sortida d’emergència darrera del poliesportiu de 5 metres d’amplada, 
per una eventual entrada i/o sortida de vehicles d’emergències. 
 

 
Figura 8. Ubicació de les diferents zones de la parcel·la. 

 
 

5.4.1. Zona sud: pistes de pàdel 
 
A la zona sud del poliesportiu i encaixat entre edificis, s’ubiquen 3 pistes de pàdel de 
20 x 10 metres. Per realitzar-les es tindran en comptes les següents qüestions: 
 

- Pavimentació i drenatge: 
 
La solera, que serà el paviment per les pistes de pàdel, és de formigó porós de 20 cm 
d’espessor, per tenir un millor drenatge en cas de pluges. Aquesta permet el pas de 
l’aigua, que anirà directe a les canalitzacions fluvials. Per tal de permetre el drenatge 
de l’esplanada sota el paviment de les pistes i alhora assolir la cota de projecte, es farà 
un replè d’uns 45 cm de promig de base granular degudament compactada i anivellada 
amb mitjans mecànics. Senyalització de les zones de joc mitjançant franges de 5 cm 
d’amplada de color blanc. 
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- Estructura: 
 
Marcs de tub estructural galvanitzat amb malla electro-soldada amb forat pel vidre 
laminat. Els vidres que composen les pistes són  vidres laminats de 8+8 mm (16mm) 
addicional que en cas de trencament s’escarda, evitant els trencaments de petits 
trossos, motiu per el qual és considerat vidre de seguretat. La resistència és de 4 a 5 
vegades major que en la d’un vidre normal. La fixació a l’estructura metàl·lica es farà 
mitjançant cargols d’acer galvanitzat. 

 

 
Figura 9. Disseny estructural de les pistes de pàdel. 

 

-  Accessos: 

Els accessos a la pista són semi-cèntrics respecte al centre de la mateixa, estant situats 

el lateral. Tindran 2 obertures per lateral amb porta. Les dimensions de les portes 

seran de 1,05 x 2,00 m. 

- Il·luminació: 
 

Els pals de llum es composaran de 4 columnes de ferro galvanitzat amb projectors i 
lluminàries estanques de 400 W halogenurs metàl·lics, situats fora de la pista al costat 
dels murs de tancament laterals. L’alçada mínima mitja des del terra fins a la part 
inferior dels projectors ha de ser de 6 metres. 
 

 

 

Figura 10. Pista de pàdel d’estructura d’acer i murs de vidre. 
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5.4.2. Zona nord: aparcament 
 

L’aparcament consta de 38 places en bateria, 4 de les quals estaran reservades a 
persones minusvàlides. Tindrà una amplada de 16,66 metres que permetrà circular en 
ambdós sentits de la marxa. Les dimensions de les places d’aparcament per a turismes 
normals seran de 2,50x5m i les de minusvàlids 3,30x5m.  
 
El fet que ja existeix un aparcament en aquesta parcel·la i que és una zona del barri 
amb poc aparcament ha fet que es destinés aquest espai exterior a solucionar aquesta 
falta d’espai per aparcar. Per tant, podran aparcar tant usuaris del complex esportiu 
com residents, ja que fora d’horaris de joc i competició (sobretot caps de setmana) 
s’entén que l’aparcament estarà buit. Així doncs, s’optimitza l’aparcament d’aquesta 
manera. Una opció viable seria la de zona verda durant la setmana laboral. Quedaria 
en mans de l’Ajuntament quin ús li donarà finalment a aquest aparcament públic. 
 
L’entrada del pàrquing serà pel carrer Camí Antic de València, al costat de l’entrada del 
poliesportiu, i es construirà un gual per a l’entrada i sortida de l’aparcament. Els cotxes 
van de nord a sud (Espronceda-Lope de Vega), és per això que s’ha decidit fer l’entrada 
per l’esquerra dels cotxes entrants i la sortida per l’esquerra dels cotxes sortints, per 
evitar creuaments entre vehicles que surten i entren. A la figura següent es pot veure 
un esquema de com quedarà la circulació a l’entrada de l’aparcament. 
 

 
Figura 11. Entrada a l’aparcament i sentit de circulació dels vehicles. 

 
Per seguretat i protecció de la façana del poliesportiu i de l’exterior de la parcel·la, 
s’instal·laran proteccions metàl·liques (guardarails) a tota la zona d’aparcament de 
vehicles i de formigó prefabricat a l’entrada (vorada), com els de la següent figura, per 
evitar els possibles xocs que es puguin produir: 
 

          
Figura 12. Proteccions aparcament. Guardarail i vorada. 



  ANNEX 6. XARXA DE SANEJAMENT 
 
 
 

172 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. XARXA DE SANEJAMENT 



  ANNEX 6. XARXA DE SANEJAMENT 
 
 
 

173 
 

 
ÍNDEX 

6.1 INTRODUCCIÓ...................................................................................................................... 174 

6.2 DESCRIPCIÓ DE LA XARXA ................................................................................................... 174 

6.2.1 Xarxa d’aigües residuals ............................................................................................... 174 

6.2.2 Xarxa d’aigües pluvials ................................................................................................. 174 

6.3 DIMENSIONAMENT DE LES XARXES .................................................................................... 175 

6.3.1 Dimensionament de la xarxa d’evacuació d’aigües residuals ...................................... 175 

6.3.1.1 Derivacions individuals .......................................................................................... 175 

6.3.1.2 Col·lector horitzontal............................................................................................. 175 

6.3.1.3 Arquetes de pas ..................................................................................................... 175 

6.3.1.4 Arqueta sifònica .................................................................................................... 175 

6.3.2 Dimensionament de la xarxa d’evacuació d’aigües pluvials ........................................ 175 

6.3.2.1 Canaló de coberta ................................................................................................. 175 

6.3.2.3 Col·lector ............................................................................................................... 176 

6.3.2.4 Arquetes a peu de baixant .................................................................................... 176 

6.3.2.5  Arqueta sifònica ................................................................................................... 176 

6.3.2.6 Embornal ............................................................................................................... 176 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  ANNEX 6. XARXA DE SANEJAMENT 
 
 
 

174 
 

6. XARXA DE SANEJAMENT 
 
6.1 INTRODUCCIÓ 
 
En aquest annex es preveu dimensionar els baixants de coberta i les condicions de 
drenatge per evacuar les aigües pluvials i residuals del poliesportiu. La instal·lació de 
sanejament tindrà per objectiu dotar l'edifici poliesportiu d'unes correctes condicions 
d’evacuació de les aigües pluvials i residuals. En el present annex es definiran els 
sistemes i criteris adoptats per portar-lo a terme. 
 
6.2 DESCRIPCIÓ DE LA XARXA 
 
Es resol el sanejament de l'edifici de forma separativa, independitzant la xarxa de 
aigües pluvials de la d'aigües brutes o residuals. Es disposen les xarxes complint 
sempre amb la normativa DB HS “Salubridad” apartat 5 “Evacuación de aguas”. 
 

6.2.1 Xarxa d’aigües residuals 
 
Les aigües brutes de l'interior del poliesportiu es recullen mitjançant una col·lector 
horitzontal de 125 mm de diàmetre amb una pendent de l’1%. El conducte principal 
enterrat evacua a una arqueta sifònica, i aquesta connecta amb la xarxa general de 
recollida d'aigües brutes. 
 
Cal destacar que cada grup de 3 aparells sanitaris hauran d’estar connectats amb una 
arqueta de pas abans de connectar amb el col·lector principal. 
 

6.2.2 Xarxa d’aigües pluvials 
 
Es disposa un canaló semicircular de recollida d'aigües pluvials de 250 mm de diàmetre 
amb 6 baixants de PVC de 90 mm de diàmetre, connectats a un col·lector horitzontal 
enterrat de 250 mm de diàmetre amb una pendent de l’1%. Cada baixant té la seva 
pròpia arqueta a peu de baixant de 50x50 cm. 
 
El col·lector enterrat evacua a una arqueta sifònica de 60 x 70 cm, prèvia a la connexió 
amb la xarxa de recollida d'aigües pluvials del poliesportiu. Aquesta arqueta sifònica 
condueix finalment a la xarxa general de sanejament.  
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6.3 DIMENSIONAMENT DE LES XARXES 
 

6.3.1 Dimensionament de la xarxa d’evacuació d’aigües residuals 

6.3.1.1 Derivacions individuals 
 
Segons la taula 4.1 de la DB HS s’obtenen el següents diàmetres ens funció de l’aparell 
sanitari. 
 

Aparell sanitari Unitats al poliesportiu UD Diàmetre mínim sifó (mm) 

Lavabo 19 2 40 

Urinari (suspès) 2 2 40 
Bidet 1 3 40 

Dutxa 45 3 50 
Inodor (amb cisterna) 19 5 100 

Taula 1. Unitats i diàmetres de les derivacions individuals en funció de l’aparell sanitari. 

 
En total hi ha 275 UD en tot el poliesportiu. 

6.3.1.2 Col·lector horitzontal 
 
En funció de la taula 4.5 de la DB HS per a un total de 275 UD amb una pendent de l’1% 
s’obté un col·lector individual amb un diàmetre de 125 mm. Degut a que els inodors 
tenen un diàmetre de sifó de 100 mm, el col·lector horitzontal haurà de tenir un 
diàmetre de 125 mm (per recomanacions del fabricant). 

6.3.1.3 Arquetes de pas 
 
Amb un màxim de 3 aparells sanitaris connectats, cada grup de sanitaris haurà de tenir 
una arqueta de pas. Segons la taula 4.13 de la DB SH cada arqueta de pas haurà de 
tenir unes dimensions de 50 cm de longitud per 50 cm d’alçada. 

6.3.1.4 Arqueta sifònica 
 
Segons la taula 4.13 de la DB HS amb un diàmetre de col·lector de 125 mm l’arqueta ha 
de tenir unes dimensions de 60 cm de longitud per 70 cm d’alçada. 
 

 

6.3.2 Dimensionament de la xarxa d’evacuació d’aigües pluvials 

6.3.2.1 Canaló de coberta 
 
A partir de la taula 4.7 de la DB HS, per a un total de 6 àrees de coberta de 302,5 m2 
amb una pendent del 0,5%, s’obté canaló semicircular de 250 mm de diàmetre. 
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6.3.2.2 Baixants 
 
S’ha dimensionat una xarxa de 6 baixants provinents des del canaló semicircular de la 
coberta. Segons la taula 4.8 de DB HS cada un dels 6 baixants ha de tenir un diàmetre 
de 90 mm. 
 
6.3.2.3 Col·lector 
 
Segons la taula 4.9 de la DB SH, el col·lector d’aigües pluvials, per una àrea de coberta 
de 1815 m2 amb una pendent de l’1%, ha de tenir un diàmetre de 250 mm. 
 
6.3.2.4 Arquetes a peu de baixant 
 
Cada baixant ha de tenir la seva arqueta, segons la taula 4.13 cada arqueta a peu de 
baixant ha de tenir una dimensió de 50 cm de longitud x 50 cm d’alçada.  
 
6.3.2.5  Arqueta sifònica 
 
Segons la taula 4.13 amb un diàmetre de col·lector de 250 mm l’arqueta sifònica ha de 
tenir unes dimensions de 60 cm de longitud x 70 cm d’alçada. 

6.3.2.6 Embornal 
 
Davant de les portes d’entrada i d’emergència al poliesportiu es col·locaran embornals 
de 3,00 x 0,35 m per evitar que entri aigua a l’interior del poliesportiu. Així mateix, 
també es col·locaran embornals a la part de la façana que dóna a les pistes exteriors 
per on es preveu que hi hagi de circular gent. Tots els embornals estaran connectats a 
la xarxa d’aigües pluvials.  
 
 

Tipus de xarxa i accessori Dimensions (cm) 

Xarxa residual  
- Col·lector horitzontal 
- Arquetes de pas 
- Arqueta sifònica 

12,5 
50x50 
60x70 

Xarxa pluvial   
- Canaló de coberta 
- Baixants 
- Col·lector 
- Arquetes a peu de baixant 
- Arqueta sifònica 
- Embornal 

25 
9 

25 
50x50 
60x70 

300x35 
Taula 2. Dimensionament de la xarxa de sanejament. 
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7. XARXA ELÈCTRICA 
 
7.1 OBJECTE 
 
L'objecte del present projecte és el d'exposar davant els Organismes Competents que 
la instal·lació que ens ocupa reuneix les condicions i garanties mínimes exigides per la 
reglamentació vigent, amb la finalitat d'obtenir l'Autorització Administrativa i la 
d'Execució de la instal·lació, així com servir de base a l'hora de procedir a l'execució 
d'aquest projecte. 
 
7.2 REGLAMENTACIÓ I DISPOSICIONS OFICIALS I PARTICULARS 
 
Aquest projecte recull les característiques dels materials, els càlculs que justifiquen la 
seva ocupació i la forma d'execució de les obres a realitzar, donant amb això 
compliment a les següents disposicions: 
 

- Directrius establertes pel Consell Català de l’Esport de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques 

Complementàries (Reial Decret 842/2002 de 2 d'Agost de 2002). 
 

- Reial Decret 1955/2000 d'1 de desembre, pel qual es regulen les Activitats de 
Transport, Distribució, Comercialització, Subministrament i Procediments 
d'Autorització d'Instal·lacions d'Energia Elèctrica. 

 
- Codi Tècnic de l'Edificació, DB SI sobre Seguretat en cas d'incendi. 

 
- Codi Tècnic de l'Edificació, DB HE sobre Estalvi d'energia. 

 
- Codi Tècnic de l'Edificació, DB SU sobre Seguretat d'utilització. 

 
- Codi Tècnic de l'Edificació, DB-HR sobre Protecció enfront del soroll. 

 
- Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis. 

 
- Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments industrials (Reial 

Decret 2267/2004 de 3 de desembre). 
 
- Normes Tècniques per a l'accessibilitat i l'eliminació de barreres 

arquitectòniques, urbanístiques i en el transport. 
 

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

- Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre de 1997, sobre Disposicions mínimes 
de seguretat i salut en les obres. 
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- Reial Decret 486/1997 de 14 d'abril de 1997, sobre Disposicions mínimes de 
seguretat i salut en els llocs de treball. 

 
- Reial Decret 485/1997 de 14 d'abril de 1997, sobre Disposicions mínimes en 

matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 
 

- Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol de 1997, sobre Disposicions mínimes de 
seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 
 

- Reial Decret 773/1997 de 30 de maig de 1997, sobre Disposicions mínimes de 
seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció 
individual. 

 
7.3 XARXA ELÈCTRICA PRINCIPAL 
 
El subministrament d'energia elèctrica serà per connexió de la xarxa de la Companyia 
subministradora de la població de Barcelona, amb una tensió de subministrament de 
230/400 V. La potència contractada serà de 180 kW, donada amb un cable del tipus 
RZ1K 0.6/1 kV de secció 3,5x150 + 95 mm2. 
 
Segons indica la ITC-BT-28 del REBT 2002, al tractar-se d’un pavelló poliesportiu, haurà 
de disposar d’un subministrament de reserva. Aquest subministrament de reserva 
estarà dedicat a mantenir un servei restringit dels elements de funcionament 
indispensables de la instal·lació receptora, amb una potència mínima del 25% de la 
potència total contractada pel subministrament normal. 
 
Per aquest motiu s’instal·larà un grup electrogen refrigerat per aire per a 3.000 rpm, 
amb una potència en servei d’emergència de 34 kVA i 45 kW a una tensió trifàsica de 
400/230 V. El motor del grup serà dièsel, amb quadre d’arrencada i parada automàtica 
per fallença de la xarxa. A la vegada estarà protegit per baixa pressió d’oli i alta 
temperatura de culata amb parada automàtica. 
 
De la xarxa de la companyia es derivarà l’escomesa individual de l’edifici, la qual 
alimentarà la caixa general de protecció (CGP) de forma soterrada. Tota la instal·lació 
es realitzarà d’acord amb allò especificat a la ITC-BT-07 seguint els traçats més curts. 
L’aïllament dels conductors s’ha de mantenir fins als elements de connexió de la CGP. 
 
La CGP es situarà en una de les façanes de l’edifici, en un armari instal·lat per a tal 
finalitat. Dita caixa allotjarà els elements de protecció de la línia general d’alimentació 
del centre. La CGP tindrà un grau de protecció IP43 i IK08, serà precintable i complirà 
amb tot allò que sobre el particular s’indica a la norma UNE-EN 60.349-1. 
 
La línia general d’alimentació estarà constituïda per conductors unipolars aïllats a 
l’interior de tubs soterrats del tipus RZ1K de 0,6/1 kV de tensió assignada, complint 
amb tot allò especificat a la ITC BT 21 i a la ITC BT 14, i unirà la CGP amb el comptador 
instal·lat al seu costat en altre armari independent. 
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Els cables de la línia general d’alimentació seran no propagadors d’incendi i amb 
emissió de fums i opacitat reduïda (UNE 21.123). La secció dels cables serà uniforme 
en tot el seu recorregut i sense empalmes. 
 
El comptador i altres dispositius per a la mesura de l’energia elèctrica estaran 
col·locats en un armari construït per a tal finalitat a la façana de l’edifici just al costat 
de la CGP. Tots aquests equips constituiran conjunts que hauran de complir amb la 
norma UNE-EN 60.429 parts 1,2 i 3. En aquest cas s’instal·larà un equip de mesura del 
tipus T-30. 
 
El grau de protecció mínim que han de complir aquests conjunts, d’acord amb la 
norma UNE 20.324 per a instal·lacions del tipus interior IP40 IK 09. 
 
El comptador, que serà del tipus T-30, haurà de permetre de forma directa la lectura 
dels comptadors i interruptors horaris, així com la de la resta de dispositius de mesura, 
quan així sigui precís. Les parts transparents que permeten la lectura directa, hauran 
de ser resistents als raigs ultravioleta. 
 
L’armari on s’allotgi el comptador ha de disposar de ventilació interna per a evitar 
condensacions sense que disminueixi el seu grau de protecció. Les dimensions de 
l‘armari, seran les adequades pel tipus de comptador així com de la resta de dispositius 
necessaris per a la facturació de l’energia, que segons el s el tipus de subministrament 
hagin de portar.  
 
La derivació individual ha de portar associats en el seu origen la seva pròpia protecció 
composta per fusibles de seguretat, amb independència de les proteccions 
corresponents a la instal·lació interior de cada subministrament. Aquests fusibles 
s’instal·laran abans del comptador i es col·locaran en cada un dels fils de fase o polars 
que van al mateix, tindran l’adequada capacitat de tall en funció de la màxima 
intensitat de curt-circuit que pugui presentar-se en aquest punt i estaran precintats 
per l’empresa distribuïdora. 
 
L’armari on s’instal·li el comptador reuneix els següents requisits: 
 

- Estarà situat a la planta baixa de l’edifici. 
 

- No tindrà bastidors intermitjos que dificultin la instal·lació o lectura dels 
comptadors i de la resta de dispositius. 

 
- Des de la part més sortint de l’armari fins a la paret oposada haurà de 

respectar-se un pas de 1,50 m com a mínim. 
 

- Els armaris tindran una característica paraflames mínima de PF-30. 
 

- Les portes de tancament disposaran del pany que tingui normalitzat l’empresa 
subministradora. 
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- Disposarà de ventilació i d’il·luminació suficient i en les seves immediacions, 

s’instal·larà un extintor mòbil d’eficàcia mínim 21B, essent la seva instal·lació i 
manteniment a càrrec de la propietat de l’edifici. Igualment, es col·locarà un 
base d’endoll (pressa de corrent) amb pressa de terra de 16 a per a serveis de 
manteniment. 

 
Del comptador sortirà la línia elèctrica general que alimentarà tot l’edifici. Estarà 
constituïda per conductors aïllats a l’interior de tubs soterrats fins a l’entrada a l’edifici 
i en canals protectores de superfície, que compliran amb tot allò especificat a la ITC BT 
21 i a la ITC BT 14. 
 
Els tubs i canals protectores tindran una secció nominal que permeti ampliar la secció 
dels conductors inicialment en un 100%. El número de conductors vindrà fixat pel 
número de fases necessàries per a la utilització dels receptors de la derivació 
corresponent i segons la seva potència, portant cada línia el seu corresponent neutre 
així com el conductor de protecció. 
 
A la sala d’instal·lacions situada al costat dels vestuaris, s’instal·larà el quadre general 
del pavelló, el qual comptarà amb la caixa de l’interruptor de control de potència (ICP), 
una línia de comandament pel control dels elements indicadors i de regulació, i amb 
els dispositius generals de comandament i protecció dels subquadres de l’edifici, per 
tal de disposar d’ells des d’un lloc centralitzat, i preveure que no siguin manipulats per 
persones no autoritzades. 
  
L’edifici disposarà de tres subquadres. Aquests subquadres són: 
 

- Pista interior: Donarà subministrament elèctric a la zona de la pista. 
 

- Vestidors i lavabo públic: Donarà servei a aquest espai i a la sala d’escalfament. 
 

- Sala de calderes: Donarà servei a la maquinària instal·lada en aquest recinte. 
 
Les envolvents dels quadres s’ajustaran a les normes UNE 20.451 i UNE-EN 60.439-3, 
amb un grau de protecció mínim IP 30 segons UNE 20.324 i IK07 segons UNE-EN 
50.102. L’envolvent per l’interruptor de control de potencia serà precintable i les seves 
dimensions estaran d’acord amb el tipus de subministrament i tarifa a aplicar. Les 
seves característiques i tipus correspondran a un model oficialment aprovat. 
 
Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció seran, com a mínim: 
 

- Un interruptor general automàtic de tall omnipolar, que permeti el seu 
accionament manual i que estigui dotat d’elements de protecció contra 
sobrecàrrega i curt-circuits. Aquest interruptor serà independent de 
l’interruptor de control de potència. 
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- Un interruptor diferencial general, destinat a la protecció contra contactes 
indirectes de tots els circuits; almenys que la protecció contra contactes 
indirectes s’efectuï mitjançant altres dispositius d’acord amb la ITC-BT-24. 

 
- Dispositius de tall omnipolar, destinats a la protecció contra sobrecàrregues i 

curt-circuits de cada circuit interior. 
 

- Dispositiu de protecció contra sobretensions, segons ITC-BT-23 si fos necessari. 
 
L’interruptor general automàtic de tall omnipolar tindrà poder de tall suficient per a la 
intensitat de curt-circuit que pugui produir-se en el punt de la seva instal·lació de 4.500 
A com a mínim. 
 
La resta d’interruptors automàtics i diferencials haurà de resistir les corrents de curt-
circuit que puguin presentar-se en el punt de la seva instal·lació. La sensibilitat dels 
interruptors diferencials respondrà a allò assenyalat en la Instrucció ITC-BT-24. 
 
Els dispositius de protecció contra sobrecàrregues i curt-circuits dels circuits interiors 
seran de tall omnipolar i tindran els pols protegits que correspongui al nombre de 
fases del circuit que protegeixin. Les seves característiques d’interrupció estaran 
d’acord amb les corrents admissibles dels conductors del circuit que protegeixen. 
 
La determinació de les característiques de la instal·lació s’efectuarà d’acord amb allò 
assenyalat a la Norma UNE 20.460-3. 
 
Els conductors i cables seran de coure i sempre aniran aïllats, excepte quan hi vagin 
muntats sobre aïlladors tal i com s’indica a la ITC-BT-20. Aquests seran fàcilment 
identificables, especialment pel que respecta al conductor neutre i al conductor de 
protecció. El conductor neutre s’identificarà amb el color blau clar i el de protecció 
amb el color verd-groc. Tots els conductors s’identificaran pels colors marró o negre. 
  
Per a un muntatge ordenat i per a facilitar un bon manteniment s’ha previst el pas de 
les línies generals per safates amb tapa no propagadora de flama en cas d’incendi i 
amb un grau de protecció contra la penetració d’objectes de IP2X. 
 
La instal·lació elèctrica en vestuaris i dutxes del pavelló complirà amb allò especificat a 
la ITC BT 30 per a locals humits o mullats. Les canalitzacions seran estanques, emprant-
se per a terminals, empalmes i connexions de les mateixes, sistemes i dispositius que 
presentin el grau de protecció corresponent a les projeccions d’aigua, IPX4 en locals 
mullats i el grau de protecció corresponent a la caiguda vertical de gotes d’aigua, IPX1 
en locals humits. 
 
Els conductors i cables aïllats compliran amb allò especificat a la ITC BT 21, i disposaran 
d’un grau de resistència a la corrosió 3, en locals humits, i 4, en locals mullats. 
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Els conductors a utilitzar per a l'alimentació dels punts de consum, seran de coure, del 
tipus doble coberta PVC o similar per a 750 V protegits amb tubs d'acer, de PVC 
semirígids i corrugats reforçats i de coure, del tipus RZ1K 0,6/1KV. 
 
Els conductors a utilitzar per a la interconnexió de quadre general a subquadres, seran 
de coure, del tipus RZ1K 0,6/1KV protegits amb tubs corrugats reforçats. 
 
Els cables i sistemes de conducció de cables han d’instal·lar-se de manera que no es 
redueixin les característiques de l’estructura de l’edifici en la seguretat contra incendis. 
 
Els cables seran no propagadors de l’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. 
Els cables amb característiques equivalents a les de la norma UNE 21.123 part 4 ó 5 
compleixen amb aquesta prescripció. 
 
Els elements de conducció de cables amb característiques equivalents als classificats 
com “no propagadors de flama” d’acord amb les normes UNE-EN 50085-1 i UNE-EN 
50086-1, compleixen amb aquesta prescripció. 
 
Les derivacions o empalmes, es faran en a l'interior de caixes de connexió del grau de 
protecció corresponent, mitjançant borns de connexió, no permetent-se la unió o 
connexió de dos cables mitjançant retorciment dels mateixos. 
 
Les dimensions d'aquestes caixes serà tal que permeti allotjar en el seu interior de 
forma sobrant, tots els conductors que tingui que allotjar. La profunditat equivalent, al 
menys, al diàmetre del tub més gran més un 50%. Les dimensions mínimes seran de 40 
mm de profunditat i 80 mm de diàmetre o costat inferior. 
 
Els mecanismes a utilitzar (polsadors, interruptors, commutadors, presses de corrent, 
etc.) tindran el grau de protecció corresponent per a cada dependència. 
 
Els interruptors, polsadors i commutadors seran en general, d'una intensitat nominal 
de 10 A i les presses de corrent generals seran d'una intensitat nominal de 16 A 
disposant totes elles de pressa de terra incorporada i tapa per augmentar la seva 
estanqueïtat a l’aigua. 
 
Com a criteri general l'altura de muntatge dels interruptors i endolls, a les zones de 
pública concurrència serà de 1,60 m i a la resta de dependències serà de 1,00 i 0,30 m 
respectivament sobre el paviment. 
 
7.4 INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT. LLUMINÀRIES 
 
Per a dissenyar les instal·lacions d'enllumenat s'ha tingut en compte les recomanacions 
de la norma DIN 5035 (1b) referent a la il·luminació d'espais i dependències amb llum 
artificial, estudiada per a que no es produeixin zones de penombra. Els nivells mitjans 
d’il·luminació seran determinats segons necessitats: 
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- Pista d’esports: 200 i 400 lux 
- Vestidors i lavabos públics: 150 lux 
- Vestíbuls, passos i grades: 100 lux 
 
En l’elecció de les fonts de llum per a cada zona s'ha considerat els següents aspectes: 
 

- Reproducció exacta dels colors: S'han escollit làmpades de tonalitat blanca amb 
espectre lluminós que proporciona una reproducció aproximada a blanca càlida 
de tipus NIVELL 1 Ra >86 (1b). 

 
- Rendibilitat de la instal·lació: La rendibilitat de la instal·lació és factor important 

a considerar de cara al consum i manteniment de la mateixa per això, s'ha 
escollit en general per la majoria de dependències llampades de descàrrega i de 
fluorescència ja que tenen un rendiment entre tres i quatre vegades superior a 
les incandescents. 
 

- Integració al disseny: S'ha considerat que els elements il·luminació s'integren 
totalment en els espais arquitectònics, en conseqüència es preveu la col·locació 
en general d'aparells funcionals a base de lluminàries en muntatge encastat o 
be de superfície. 

 
La il·luminació de la pista d’esports serà a base de projectors resistents als impactes i 
làmpades de vapor de mercuri amb halogenurs metàl·lics, amb dues escenes que 
assoleixen com a mínim uns nivells d’il·luminació horitzontal mitjans de 200 i 400 lux 
amb una uniformitat mitjana >0,6, independent per a cada mitja pista. 
 
L’enllumenat de la resta del pavelló serà amb fluorescència, essent les lluminàries dels 
vestidors, dutxes, i sales de calderes i maquinària, estanques i hermètiques, amb 
equips protegits als impactes amb difusors. 
 
No es permetrà que les lluminàries pengin directament del seu cable d'alimentació. Els 
equips fluorescents hauran de complir de manera general les següents particularitats: 
 

- Les reactància seran de primera qualitat i estaran completament protegides (P-
54), per a poder estabilitzar l'arc de les làmpades de descàrrega, i mantenir fixa 
la tensió de les mateixes. 

 
- Els condensadors hauran de ser de capacitat adequada per a elevar el factor de 

potència a 0,90 com a mínim, blindats, capaços de tolerar augments d'un 15% 
la tensió nominal. 

 
Per a l’elecció de les lluminàries s’han tingut en compte tant els aspectes estètics i 
decoratius com els aspectes econòmics i manteniment, escollint lluminàries de formes 
llises i de fàcil neteja. Els tipus i models de lluminàries utilitzades en cada cas són: 
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- A la pista s’instal·laran projectors d’òptica asimètrica i simètrica per a làmpada 
d’halogenurs metàl·lics de 1 HIT–400 W, amb un grau de protecció IP 65. El cos 
de la lluminària està fabricat en alumini d’injecció termoesmaltat. Aniran fixats 
al sostre mitjançant un suport que permet la seva orientació. Dita orientació es 
pot fixar mitjançant una escala graduada. 

 
- A les dutxes s’instal·laran lluminàries estanques equipades amb un tub 

fluorescent de 58 W de classe I i grau IP-65. Aquest tipus de lluminària està 
fabricada pel mètode d’injecció en polièster amb fibra de vidre. El cos del xassís 
es ignífug, anticorrosiu i de gran residència als cops i impactes. Porta en tot el 
seu contorn una junta de poliuretà injectat, que no envelleix, el que fa que el 
seu contacte amb el difusors sigui homogeni, aconseguint una estanqueïtat 
perfecta. El xassís porta dos tirants de nylon que serveixen per a penjar el 
reflector mentre es fa la connexió elèctrica. El difusor és de metacrilat injectat 
transparent. El reflector està fabricat en xapa d’acer, fosfatat i pintat amb 
epoxi-polièster, assecat al forn, assolint-se una gran reflexió de llum. 

 
- Als vestidors, lavabos públics, vestíbul, sales i passadissos s’instal·laran 

lluminàries amb reflector asimètric corbat equipades amb un tub fluorescent 
de 58 W, per muntatge en línies contínues de longitud indefinida. 

 
7.5 INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA 
 
Les instal·lacions destinades a enllumenat d’emergència tenen per objecte assegurar 
en cas de fallença de l’alimentació de l’enllumenat normal, l’enllumenat als locals i 
accessos fins a les sortides, per a una eventual evacuació del públic o il·luminar altres 
punts que s’assenyalin. L’alimentació de l’enllumenat d’emergència serà automàtica 
amb tall breu. 
 
La instal·lació d’aquest enllumenat serà fixa i estarà proveïda de fonts pròpies 
d’energia. Només es podrà utilitzar el subministrament exterior per a precedir a la seva 
càrrega, quan la font pròpia d’energia estigui constituïda per bateries d’acumuladors o 
aparells autònoms automàtics. 
 
L’enllumenat d’emergència estarà previst per a entrar en funcionament 
automàticament quan es produeix la fallença de l’enllumenat general o quan la tensió 
d’aquest baixi per sota del 70% del seu valor nominal, com a mínim durant una hora, 
proporcionant la il·luminació prevista. 
 
En rutes d’evacuació, l’enllumenat d’emergència ha de proporcionar, a nivell de terra i 
en l’eix dels passos principals, una il·luminació horitzontal mínima de 1 lux. 
 
Als punts en els que estiguin situats els equips de les instal·lacions de protecció contra 
incendis que exigeixin utilització manual i en els quadres de distribució de l’enllumenat 
la il·luminació mínima serà de 5 lux. 
 



  ANNEX 7. XARXA ELÈCTRICA 
 
 
 

187 
 

La relació entre la il·luminació màxima i la mínima en l’eix dels passos principals serà 
menor de 40. 
 
S’instal·larà enllumenat d’emergència en les següents zones del pavelló: 
 

- En tots els recintes amb ocupació superior a 100 persones. 
 
- En recorreguts generals d’evacuació per l’evacuació de més de 100 persones. 

 
- Als lavabos generals de planta en edificis d’accés públic. 

 
- En tot canvi de direcció de la ruta d’evacuació. 

 
- En tota intersecció de passadissos amb les rutes d’evacuació. 

 
- A cada canvi de nivell. 

 
- A prop de cada equip manual destinat a la prevenció i extinció d’incendis. 

 
- Als quadres de distribució de la instal·lació d’enllumenat de les zones indicades 

anteriorment. 
 
El local disposarà del corresponent enllumenat de senyalització i emergència 
mitjançant equips autònoms amb bateria incorporada, que compliran amb les normes 
UNE-EN 60.598-2-22 i la norma UNE 20.392 o UNE 20.062, segons sigui la lluminària 
per a llampares fluorescents o incandescents, respectivament. 
 
Per tractar-se d'equips amb bateria autònoma, les línies elèctriques que alimenten la 
càrrega dels mateixos podran passar pel mateix tub junt amb altres línies elèctriques, 
permetent la connexió entre més de 12 aparells en cada línia. 
 
Dels subquadres sortiran les línies que cobreixen les diferents zones del local. La secció 
d'aquestes línies es 1,5 mm2. 
 
7.6 PROTECCIONS 
 
La instal·lació elèctrica disposarà d'elements de protecció necessaris contra: 
 
Protecció contra sobreintensitats 
 
Tot circuit estarà protegit contra els efectes de les sobreintensitats que puguin 
presentar-se en ell mateix, per la qual cosa la interrupció d’aquest circuit es realitzarà 
en un temps convenient o estarà dimensionat per a les sobreintensitats previsibles. Les 
sobreintensitats poden estar motivades per: 
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- Sobrecàrregues degudes als aparells d’utilització o defectes d’aïllament de gran 
impedància. 

 
- Curt-circuits. 

 
- Descàrregues elèctriques atmosfèriques. 

 
La intensitat màxima admissible dels interruptors magnetotèrmics serà inferior a la 
intensitat màxima admissible de la mínima secció del cable del circuit i derivacions a 
les quals estan protegint. A les màquines que hi porten motors trifàsics, s'hi posaran 
guardamotors calibrats, amb protecció magnetotèrmica i de falla de fase. 
 
La norma UNE 20.460-4-43 recull en el seu articulat tots els aspectes requerits pels 
dispositius de protecció. 
 
Protecció contra sobretensions 
 
La instrucció ITC-BT-23 tracta de la protecció de les instal·lacions elèctriques interiors 
contra les sobretensions transitòries que es transmeten per les xarxes de distribució i 
que s’originen, fonamentalment, com a conseqüència de les descàrregues 
atmosfèriques, commutacions de xarxes i defectes en les mateixes. 
 
Protecció contra els contactes directes i indirectes 
 
La instrucció ITC-BT-24 descriu les mesures destinades a assegurar la protecció de les 
persones i animals domèstics contra els xocs elèctrics. 
 
Per a evitar els contactes directes, la instal·lació es farà procurant que les parts actives 
no siguin accessibles a les persones, protegint convenientment les caixes de derivació i 
embornaments a receptors, segons instrucció. 
 
Per a evitar els contactes indirectes s’utilitzaran interruptors diferencials d'alta 
sensibilitat que actuen desconnectant la instal·lació quan es produeixi una tensió 
indirecta de valor igual o superior a 24 Volts. 
 
7.7 XARXA DE TERRES 
 
La presa de terra s’estableix principalment amb l’objectiu de limitar la tensió que, amb 
respecte a terra, puguin presentar en un moment donat les masses metàl·liques, 
assegurar l’actuació de les proteccions i eliminar o disminuir el risc que suposa una 
avaria als materials elèctrics utilitzats. 
 
La posada o connexió a terra és la unió elèctrica directa, sense cap fusibles ni 
protecció, d’una part del circuit o d’una part conductora no pertanyent al mateix 
mitjançant una presa de terra amb un elèctrode o grups d’elèctrodes soterrats en el 
terra. 
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Mitjançant la instal·lació de posada a terra s’haurà d’aconseguir que en el conjunt 
d’instal·lacions, edificis i superfície pròxima del terreny no apareguin diferències de 
potencial perilloses que, al mateix temps, permeti el pas de terra de les corrents de 
defecte o les de descàrrega d’origen atmosfèric. 
  
Per a la presa de terra s’utilitzaran elèctrodes formats per platines de coure de 2 m de 
longitud i 14 mm de diàmetre, clavades en terreny natural. La profunditat de 
soterrament de les preses de terra ha de ser tal que la possible pèrdua de humitat del 
terra, la presencia del gel o altres efectes climàtics no augmentin la resistència de la 
presa de terra per sobre del valor previst. La profunditat no serà mai inferior a 0,50 m. 
 
Els materials utilitzats i la realització de les preses de terra han de ser tals que no es 
vegi afectada la resistència mecànica i elèctrica per efecte de la corrosió de forma que 
comprometi les característiques del disseny de la instal·lació. Les canalitzacions 
metíliques d’altres serveis (aigua, líquids o gasos inflamables, calefacció central, etc.) 
no han de ser utilitzades coma preses de terra per raons de seguretat, així com les 
armadures de ferro o les canalitzacions de l’edifici. 
 
La resistència total de pas de terra de la xarxa no serà superior a 20 ohms, amb lo que 
la tensió de contacte, en cas d'una corrent de defecte, serà inferior a 24 volts, ja que 
s'utilitzen interruptors diferencials de sensibilitat 30 i 300 mA. En el cas de que 
l'amidament de la resistència a terra superi aquest valor, es col·locaran tantes piques 
com siguin necessàries perquè la resistència a terra sigui inferior a 20 ohms. 
 
Del quadre general i subquadres als aparells de consum hi arribarem amb conductors 
de coure i seran de secció conforme amb allò indicat a la Norma UNE 20.460-5-54 
apartat 543.1.1. i la ITC-BT-18, establint: 
 

- D’igual secció i tensió nominal quan els conductors actius tinguin una secció 
menor o igual a 16 mm2. 
 

- De 16 mm2 de secció quan els conductors actius tinguin una secció compresa 
entre 16 mm2 i 35 mm2. 

 
- De secció meitat de les seccions dels conductors actius quan aquests tinguin 

una secció superior a 35 mm2. 
 
El color del cable de protecció serà, en general, de color verd-groc i han d’estar 
convenientment protegits contra deterioraments mecànics, químics i electroquímics i 
contra els esforços electrodinàmics. 
 
Les connexions han de ser accessibles per a la verificació i assajos, excepte en el cas de 
les efectuades en caixes segellades amb material d’emplenat o en caixes no 
desmuntables amb juntes estanques. 
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Els equips d'enllumenat d'emergència no es connectaran al circuit de terres si aquest 
són de classe II sense parts metàl·liques accessibles. En cas contrari, s'hauran de 
connectar les parts metàl·liques dels mateixos al circuit de terres. 
 
Els conductors de posta a terra han de tenir un contacte elèctric perfecte, tant a les 
parts metàl·liques que es vulguin posar a terra com en el elèctrode. No es tallaran els 
circuits de terres amb seccionadors, fusibles, interruptors manuals o automàtics, etc. 
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8. ALTRES INSTAL·LACIONS 

8.1 INSTAL·LACIÓ D’AIGUA 
 
Les característiques de la instal·lació de fontaneria venen determinades per la següent 
normativa: 
 

 CTE DB HS apartat 4 “Suministro de agua”. 

 Pla director d’instal·lacions i equipaments de Catalunya (PIEC) del Consell 
Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya. 

 
El subministrament d'aigua provindrà de la xarxa de la companyia subministradora, 
donant servei als vestuaris, lavabos i equips de neteja. Es preveu un consum de 25 
litres per dia i persona i un cabal de 20 l/s.  
 
En el punt de connexió amb la xarxa general de subministrament s’instal·larà una clau 
de registre. La col·locació del ramal individual i la clau de registre correrà a càrrec de la 
companyia subministradora. 
 
L'escomesa serà tub coure de 51-54 mm de diàmetre fins a l'armari de comptador, 
construït a l’efecte. Dins de l’armari s’ubicarà el comptador i la clau de pas general. Dit 
armari tindrà les dimensions especificades a l’informe tècnic de la companyia 
subministradora disposarà de desguàs. Estarà situat a una alçada mínima del paviment 
acabat de 0,50 m. 
 
Després del comptador s’instal·larà una vàlvula de retenció, d’eix vertical o horitzontal 
segons requereixi la instal·lació, per tal de protegir la xarxa de distribució contra el 
retorn d’aigües estranyes. 
 
La instal·lació correrà a càrrec d'una empresa instal·ladora degudament autoritzada i la 
connexió la realitzarà la companyia subministradora. 
 
A l’entrada a l’edifici es col·locarà la clau de pas general. A la sala de d’instal·lacions  
s’instal·larà un escalfador acumulador per a la producció d’aigua calenta sanitària. La 
xarxa compta amb circuit d’aigua freda, circuit d’aigua calenta i circuit de retorn. 
 
Tota la instal·lació es realitzarà amb tub de coure. La instal·lació interior anirà en 
muntatge superficial o encastat. La part de la instal·lació que hi vagi encastada en 
paret anirà aïllada dins de tub flexible corrugat de PVC i diàmetre variable segons 
necessitats. 
 
La instal·lació d’aigua calenta i retorn que vagi en muntatge superficial anirà protegida 
davant la condensació i les pèrdues de calor amb aïllament del tipus Armaflex SH, 
d’escuma elastomèrica amb un coeficient de conductivitat tèrmica a 20 ºC de λ = 0,037 
W(m.K). 
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Cada local humit disposarà de claus de pas generals per a poder tancar 
independentment de la resta de la instal·lació, el subministrament en cas d’avaria. 
 
La instal·lació disposa de circuit d’aigua freda pels grups sanitaris dels vestuaris i banys 
públics, així com pels equips d’abocador i neteja. S’ha deixat una presa d’aigua per a 
mànega de neteja en cada vestuari. 
 
Es preveu la instal·lació d’una xarxa independent a la de l’aigua freda sanitària per a 
donar servei exclusiu als fluxors dels inodors i urinaris. 
 
Tots els elements de la instal·lació (conductes, acumuladors, vàlvules, etc.) estaran 
protegits davant la corrosió i les incrustacions. 

8.2 INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS 
 
Segons els criteris del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, el 
centre poliesportiu comptarà amb una instal·lació mínima de telefonia i central 
d’avisos.  
 
Les característiques de les instal·lacions són: 

8.2.1 Telefonia i dades 
 
S'ha previst una instal·lació d’un punt de connexió telefònica i d’Internet a la zona de 
recepció. 

8.2.1 Central d’avisos 
 
El centre poliesportiu comptarà amb un sistema de megafonia amb micròfon de pista i 
central d’avis des de recepció, a més d’una sèrie d’altaveus repartits per la zona de 
grades de la pista. 

8.3 INSTAL·LACIÓ DE LA PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 
D'acord al CTE DB SI s'instal·laran els corresponents extintors, polsadors i senyals 
d'emergència. En l'annex 9 de protecció contra incendis es descriuen amb més detall 
els sistemes de protecció contra incendis i la seva adequació al CTE DB SI. En el plànol 
de protecció contra incendis es mostra la ubicació dels elements descrits. 
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9. PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE 



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 Complex Esportiu del Poblenou 42,98 sem. lun 14/07/14 vie 08/05/15

2 Treballs previs - Replanteig 2 sem. lun 14/07/14 vie 25/07/14
3 Moviments de Terres 6 sem. lun 28/07/14 vie 05/09/14 2
4 Fonaments 6 sem. lun 04/08/14 vie 12/09/14 3CC+1 sem
5 Estructura Metàl·lica 9 sem. lun 15/09/14 vie 14/11/14 4
6 Coberta 4 sem. lun 17/11/14 vie 12/12/14 5

7 Tancaments Exteriors 10 sem. lun 15/12/14 vie 20/02/15 6
8 Estructura de vestidors i grades 4 sem. lun 12/01/15 vie 06/02/15 7CC+4 sem.
9 Divisions Interiors 2 sem. lun 09/02/15 vie 20/02/15 8
10 Revestiments 6 sem. lun 23/02/15 vie 03/04/15 9

11 Paviments 19 sem. lun 15/12/14 vie 24/04/15
12 Solera formigó 1 sem lun 15/12/14 vie 19/12/14 6;3
13 Paviments interiors vestidors i lavabos 2 sem. lun 23/02/15 vie 06/03/15 9
14 Parquet pista 2 sem. lun 13/04/15 vie 24/04/15 25;7;37

15 Portes, obertures i proteccions 2 sem. lun 23/02/15 vie 06/03/15 9
16 Instal·lacions 32 sem. lun 15/09/14 vie 24/04/15
17 Sanejament 23 sem. lun 15/09/14 lun 23/02/15
18 Connexió xarxa general 3 días lun 15/09/14 mié 17/09/14 4
19 Clavegueram interior 1 sem lun 09/02/15 vie 13/02/15 8;18

20 Baixants 1 sem lun 16/02/15 lun 23/02/15 6;19;13CF
21 Electricitat 30 sem. lun 15/09/14 vie 10/04/15
22 Escomesa 3 días lun 15/09/14 mié 17/09/14 18CC
23 Quadres generals 3 días lun 09/02/15 mié 11/02/15 8;22

24 Distribució interior 4 sem. lun 23/02/15 vie 20/03/15 9;23
25 Il·luminació 1 sem lun 06/04/15 vie 10/04/15 10;24;38FF
26 Aigua 29 sem. lun 15/09/14 vie 03/04/15
27 Escomesa 3 días lun 15/09/14 mié 17/09/14 18CC
28 Armari comptadors i claus generals 2 días lun 09/02/15 mar 10/02/15 23CC;27

29 Distribució interior 4 sem. lun 02/03/15 vie 27/03/15 24CC;28;10FF-1 sem
30 Sanitaris 2 sem. lun 23/03/15 vie 03/04/15 29CC+1 sem;13;35FF-3 sem.
31 Gas 32 sem. lun 15/09/14 vie 24/04/15
32 Escomesa 3 días lun 15/09/14 mié 17/09/14 27CC

33 Armari comptadors i claus generals 2 días lun 09/02/15 mar 10/02/15 23CC;32
34 Distribució interior 1 sem lun 06/04/15 vie 10/04/15 10;33
35 Equips de caldera 2 sem. lun 13/04/15 vie 24/04/15 10;34
36 Contra incendis 4 sem. lun 02/03/15 vie 27/03/15
37 Extinció 2 sem. lun 02/03/15 vie 13/03/15 29CC
38 Detecció 1 sem lun 23/03/15 vie 27/03/15 24
39 Equipaments i senyalització 2 sem. lun 27/04/15 vie 08/05/15 14
40 Condicionament exterior 6 sem. lun 30/03/15 vie 08/05/15 39FF
41 Pistes de pàdel 17 sem. lun 15/12/14 vie 10/04/15
42 Paviment solera de formigó 1 sem lun 15/12/14 vie 19/12/14 12CC
43 Instal·lacions 2 sem. lun 09/02/15 vie 20/02/15 42;19CC
44 Estructura de les pistes: perfileria metàl·lica i vidres 2 sem. lun 23/02/15 vie 06/03/15 43

45 Acondicionament de les pistes: gespa artificial, 
xarxes i il·luminació

1 sem lun 06/04/15 vie 10/04/15 44;25CC

46 Aparcament 3 sem. lun 30/03/15 vie 17/04/15 40CC
47 Pavimentació 2 sem. lun 30/03/15 vie 10/04/15
48 Proteccions i senyalització 1 sem lun 13/04/15 vie 17/04/15 47
49 Seguretat i salut 42 sem. vie 18/07/14 vie 08/05/15 2CC
50 Entrega d'obra 1 día lun 11/05/15 lun 11/05/15 49
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10. ESTUDI DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

10.1. OBJECTIU 
 
Aplicació del la normativa DB SI “Seguridad contra incendio” per tal d’establir unes 
normes i procediments que permetin complir les exigències bàsiques de seguretat en 
cas d’incendi. 

10.2. ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
L'àmbit d'aplicació d'aquest DB és el que s'estableix amb caràcter general per al 
conjunt del CTE en el seu article 2 (Part I) excloent els edificis, establiments i zones d'ús 
industrial als quals els sigui d'aplicació el "Reglament de seguretat contra incendis en 
els establiments industrials ".  
 
Com en el conjunt del CTE, l'àmbit d'aplicació d'aquest DB són les obres d'edificació. 
Per això, els elements de l'entorn de l'edifici als quals els són d'obligada aplicació les 
seves condicions són únicament aquells que formen part del projecte d'edificació. 
D'acord amb l'article 2, punt 3 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de 
l'Edificació (LOE), es consideren compreses en l'edificació les seves instal·lacions fixes i 
l'equipament propi, així com els elements d'urbanització que estiguin adscrits a 
l'edifici. 

10.3. PROPAGACIÓ INTERIOR 

10.3.1. Compartimentació en sectors contra incendis 
 
Segons la taula 1.1 de la DB SI en edificis de pública concurrència la superfície 
construïda de cada sector d'incendi no pot excedir de 2.500 m2. 
 
Segons la taula 1.2 de la DB SI es considera EI 90 de resistència al foc de parets, sostres 
i portes al considerar-los situats sobre la rasant de l’edifici amb una alçada inferior a 15 
m. 

10.3.2.  Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i de mobiliari 
 
Els elements constructius han de complir les condicions de reacció al foc que 
s'estableixen a la taula 4.1 de la DB SI. 
 
Segons la taula 4.1 els revestiments de sostres i parets de zones ocupables han de 
complir amb una reacció al foc C-s2,d0 i en passadissos protegits i escales protegides 
amb B-s1,d0.  En sòls de zones ocupables amb EFL i en passadissos protegits i escales 
protegides amb CFL,s1. 
Els revestiments (paviment esportiu, plafons, etc.) hauran d’aportar la marca, segell o 
certificat de conformitat homologats DB SI. 
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10.4 PROPAGACIÓ EXTERIOR 
 

10.4.1 Tancaments exteriors 
 
Els blocs de formigó prefabricat han de ser com a mínim EI 120. 
 
10.5 VIES D’EVACUACIÓ 
 

10.5.1 Càlcul de l’ocupació 
 
Per calcular el volum d’ocupació es consulta la taula 2.1 de la DB SI. A aquest projecte li 
correspon el cas de pública concurrència. Segons aquesta taula s’obté la següent 
ocupació per cada sector (on s’ha tingut en compte aquells casos en que la 
dependència d’usos entre sectors permet assegurar que l’ocupació és alternativa): 
 

Sector Ocupació 

Pista poliesportiva 40 persones 
Vestuaris (passadís) 50 persones 
Lavabos públics 15 persones 
Grades 350 persones 
Vestíbul i sales 50 persones 

Taula 1. Ocupació per sectors. 

L’ocupació total del poliesportiu és de 505 persones. 

10.5.2 Número de portes de sortida i longituds de recorregut d’evacuació 
 
La taula 3.1 de la DB SI indica el número de portes de sortida i la màxima longitud 
d’evacuació. Segons aquesta taula, el poliesportiu ha de complir: 
 

- La planta ha de disposar de més d’una sortida donat que la seva ocupació és 
superior a 100 persones. El poliesportiu té 4 portes de sortida i per tant 
compleix amb la normativa. 
 

- La longitud dels recorreguts d'evacuació fins a alguna sortida de planta no 
excedeix de 50 m. La longitud màxima de recorregut d’evacuació és de 36 m i 
per tant compleix amb la normativa. 
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10.5.3 Dimensionat del medis d’evacuació 

10.5.3.1. Càlcul 
- Portes: 

L’ocupació total de la pista és de 40 persones, assignant per proximitat la porta de 1,80 
m d’amplada (sortida d’emergència sud). L’ocupació dels vestuaris és de 50 persones, 
assignant per proximitat la porta de 1,80 m d’amplada (sortida d’emergència est). 
L’ocupació dels lavabos és de 15 persones, la del vestíbul i sales és de 50 persones, i la 
de les grades és de 350, assignant per proximitat la porta d’entrada principal de 2,40 m 
d’amplada i la porta de sortida a les pistes exteriors de 1,80 metres d’amplada, amb 
208 persones assignades respectivament. 

Segons la taula 4.1 l’amplada de la porta ha de ser major o igual a P/200, essent P el 
nombre de persones assignades a aquest element d’evacuació. També l’amplada ha de 
ser major o igual a 0,80 m. Les fulles no han de ser menors a 0,60 m ni majors a 1,23 
m. 

Per la porta de 1,80 m: 

     
   

   
                         

                             

                                  

Per la porta de 2,40 m: 

     
   

   
                         

                             

                                  

Per tant, totes les portes compleixen la normativa. 

- Passadís: 

Segons la taula 4.1 ha de complir que l’ample del passadís ha de ser igual o superior a 
P/200. També ha de tenir un ample igual o superior a 0,80 m. 

     
  

   
                         

                             

Per tant el passadís compleix amb la normativa. 
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- Escales: 

El projecte inclou unes escales per accedir a les grades superiors. Aquestes estan 
dividides en dues parts per una barana central. Cada una de les escales es considera 
protegida amb un pas de 1,30 m i una ocupació corresponent a la meitat de les grades. 
Segons la taula 4.1 s’ha de complir: 

             

On: 

    Ocupants de l’escala. 

  : Superfície de l’escala. 

   : Ample de l’escala. 
 
 
Substituint: 
 

                                               

Per tant les dues escales d’accés a les grades compleixen amb la normativa. 

 
10.5.3.2. Protecció de les escales 

 
A la taula 5.1 s’indiquen les condicions que han de complir les escales previstes 
d’evacuació. La de projecte tindrà un ús previst de Pública Concurrència: com que 
l’altura de les escales serà de 5 metres i segons la taula el màxim són 20 metres, 
complirà amb la normativa. 
 

10.5.3.3. Portes de sortida d’evacuació 
 
Les portes d’emergència previstes per a l'evacuació de més de 50 persones seran 
abatibles amb eix de gir vertical i el seu sistema de tancament consistirà en un 
dispositiu de fàcil i ràpida obertura des del costat del qual provingui l’evacuació, sense 
haver d’utilitzar claus ni haver d’actuar sobre més d’un mecanisme. 
 

10.5.3.4. Senyalització dels medis d’evacuació 
 
S'utilitzaran les senyals d'evacuació definides en la norma UNE 23034:1988, conforme 
als criteris següents: 
 

- Les sortides de recinte, planta o edifici tindran una senyal amb el rètol 
"SORTIDA". 
 

- La senyal amb el rètol "Sortida d'emergència" s'ha d'utilitzar en tota sortida 
prevista per a ús exclusiu en cas d'emergència. 
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- Han de disposar senyals indicatius de direcció dels recorreguts, visibles des de 
tot origen d'evacuació des del qual no es percebin directament les sortides o 
els seus senyals indicatius. 

 
Els senyals han de ser visibles, fins i tot en cas de fallada en el subministrament de 
l'enllumenat normal. Quan siguin fotoluminiscents, han de complir el que estableixen 
les normes UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el seu 
manteniment es realitzarà conforme al que estableix la norma UNE 23035-3: 2003. 

10.6 INSTAL·LACIONS DE PROTECCIONS CONTRA INCENDIS 
 
Segons la DB SI s’instal·laran els següents elements contra incendis: 
 

10.6.1 Extintors 
 
S’instal·laran extintors d’eficàcia 21A-113B segons s’indica als plànols, tenint en 
compte que el recorregut des de qualsevol punt d’origen d’evacuació fins a un extintor 
no pot superar els 15 m. 
 
S’instal·laran sobre suports en parament vertical de forma que la part superior de 
l’extintor estigui situat a menys de 1,70 m d’alçada. 
 
Cada extintor tindrà el següent manteniment: 
 

- Cada 3 mesos: Comprovació per part del personal titular de la instal·lació de 
l’equip, de l’accessibilitat, correcte estat aparent de conservació, precintes, 
inscripcions, mànega, etc. Comprovació de l’estat de càrrega (pes i pressió) de 
l’extintor i de l’estat de les parts mecàniques (boca, vàlvules, mànega, etc.). 
 

- Cada 12 mesos: Verificació per part de personal instal·lador especialitzat, de 
l’estat de càrrega (pes i pressió) de l’extintor, així com de l’estat de la mànega, 
boca o llança, vàlvules i parts mecàniques. 

 
- Cada 5 anys: A partir de la data de timbratge de l’extintor (i per tres cops) es 

retimbrarà l’extintor d’acord amb la ITC-MIE-AP.5 del Reglament d’aparells a 
pressió sobre extintors d’incendis (BOE 149, 23/06/1982). 

 

10.6.2. Sistema de detecció automàtica d’incendis 
 
Al tenir una superfície superior a 1000 m2, el poliesportiu haurà de tenir un sistema de 
detecció contra incendis. 
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Aquest sistema consisteix en dotar d’una instal·lació de detecció automàtica 
d’incendis, polsadors manuals, i sirenes d’alarma per a totes les dependències del 
poliesportiu. 
 
La instal·lació de detecció Automàtica d’incendis s’iniciarà en una nova central 
automàtica, situada en el lloc de Control i Accessos de planta baixa a recepció, segons 
consta en plànols; des de la central s’efectuarà una distribució de circuits pel sostre de 
la planta, col·locant caixes de derivació en el lloc on es preveu la instal·lació d’algun 
element a connectar (detector, polsador, sirena d’alarma, electroimant tancament 
portes, element de control, element de comandament o altres). 
 
El sistema de detecció es realitzarà amb línies que permetin connectar elements de 
detecció individual o col·lectiva, a la vegada que es pot anar connectant a les línies els 
diferents elements per a comandaments i control. 
 
S’ha previst que la major part dels elements de la instal·lació de detecció siguin de 
detecció individual, amb la finalitat de facilitar la localització dels connats d’incendi o 
avisos des de polsadors manuals i la programació des del teclat de la central de 
detecció per designar les zones d’identificació o efectuar modificacions per reformes o 
Manteniment. 
 
Les zones que s’han considerat i els elements de la instal·lació es poden veure en els 
plànols de planta de protecció contra incendis. 
 
Aquestes línies de detecció es connectaran a la central automàtica de detecció 
d’incendis en planta baixa. Aquesta central serà l’encarregada de realitzar totes les 
accions pertinents en funció del senyal que rebin dels detectors i/o polsadors manuals. 
 
Des de la Central de Detecció Automàtica d’incendis podran variar-se les 
característiques del pla d’alarma, emergència i evacuació de l’edifici. La Central 
disposarà d’un sistema automàtic de trucada per via telefònica a la central del Servei 
d’Extinció Públic o en el seu defecte a una central d’alarmes exterior. 
 
La transmissió acústica de l’alarma en l’interior de l’edifici es realitzarà mitjançant les 
sirenes acústiques, des de la Central de Detecció es donarà un senyal, que pot ser 
automàtic i també manual, a aquest sistema per poder efectuar la transmissió de 
l’alarma. 
 
Al tenir confirmació d’un senyal d’incendis en l’edifici, es donarà de forma automàtica, 
des de la Central de Detecció, un senyal per l’obertura de les portes d’evacuació i 
emergència. 
 
Els detectors a instal·lar seran preferentment del tipus òptic de fums, llevat en les 
zones on aquests puguin ser causa de falses alarmes (llocs amb fums habitualment, 
amb baixes temperatures, etc.) on s’instal·laran detectors termovelocimètrics. 
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Els detectors que s’instal·laran seran del tipus analògic quan hagin d’anar connectats 
individualment sobre la central, per facilitar les tasques de manteniment i control, en 
els casos de zones amb detectors connectats a les línies amb elements de control per a 
zones diàfanes els detectors seran del tipus col·lectiu. 
 
Per cobrir tota la part del sostre del poliesportiu, es faran servir barreres lineals de fum 
per infraroigs i cable sensor de temperatura, ubicats tal i com queda reflectit en el 
plànols corresponents. 
 
Els polsadors d’alarma es situaran tocant a les boques d’incendi equipades a fi 
d’agrupar al màxim els elements de protecció contra incendis. 
 
Així doncs, el poliesportiu disposarà d’un mecanisme de detecció i alarma contra 
incendis, format per una centraleta de detecció, ubicada en un lloc d’accés restringit 
del poliesportiu (zona de recepció), la qual estarà connectada a polsadors manuals 
d’alarma repartits per tot l’edifici. 
 
Aquest sistema tindrà el següent manteniment: 
 

- Cada 3 mesos: Comprovació per part del titular de la instal·lació, del 
funcionament de les instal·lacions (amb cada font de subministrament). 
Substitució de pilots, fusibles, etc. Que siguin defectuosos. 
 

- Cada 12 mesos: Verificació integral de la instal·lació per part de personal 
instal·lador autoritzat. Neteja de l’equip de centrals i accessoris. Verificació 
d’unions enroscades o soldades. Neteja i reglatge de relés. Regulació de 
tensions i intensitat. Verificació dels equips de transmissió d’alarma. Prova final 
de la instal·lació amb cada font de subministrament elèctric. 

 

10.6.3. Boques d’incendi equipades (BIE) 
 
Per a la realització d’aquesta instal·lació es col·locaran boques d’incendi equipades 
(BIE) repartides per tota la superfície de l’edifici amb una densitat tal que la distància 
màxima des de qualsevol punt de la planta fins a un equip de mànega sigui inferior a 
25 m. Amb el radi d’acció de les mànegues (longitud de la mànega més cinc metres) es 
cobrirà la totalitat de la superfície. 
 
La posició exacta de les BIE es pot ver en els plànols. Aquestes estan situades 
preferentment tocant a les vies d’evacuació horitzontals, en llocs fàcilment accessibles, 
existint sempre que sigui possible una a menys de cinc metres d’una sortida de sector. 
 
Les BIE a instal·lar en aquest projecte seran de 25 mm, complint les normes UNE 
23.403. Les BIE es muntaran de manera que el seu centre estigui com a màxim a 1,50 
m d’altura sobre el nivell del sol o a més altura si es tracta de BIE de 25 mm, sempre 
que el broquet i la vàlvula d’obertura manual si existeix, estiguin a l’altura esmentada. 
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Les BIE a instal·lar de 25 mm estaran compostes pels següents elements: 
- Armari adossat o encastat, segons el cas, dissenyat per arquitectura. 
 
- Armari metàl·lic adossat o encastat segons el cas, amb tapa de vidre, marc d’acer 
inoxidable i inscripció al·lusiva al seu ús. 
 
- Clau de pas de DN 25 homologada amb racor normalitzat tipus Barcelona de 25 mm, 
segons UNE 23.400-2-1994. 
 
- Debanadora circular apta per contenir 20 m de mànega semirígida de 25 mm. 
 
- 20 m de mànega semirígida de 25 mm, UNE 23.091-83/3A, amb joc de racors 
normalitzats tipus Barcelona, UNE 23.400-1-1994. 
 
- Llança d’aigua multiefecte (tancament, raig, boira i protecció). 
 
- Manòmetre 0-1.600 kPa, amb lira i aixeta de comprovació. 
 
El material emprat en la instal·lació de la xarxa de canonades serà el tub d’acer negre 
estirat, segons UNE 19.052, amb accessoris soldats del mateix material o amb unions 
mitjançant juntes bi-taulic. 
 
Un cop acabada la instal·lació de la xarxa de canonades es pintaran aquestes amb dues 
capes de pintura antioxidant i després amb dues capes de pintura normalitzada, 
l’aplicació de les pintures es realitzarà d’acord amb les especificacions dels fabricants. 
 
Els trams de canonada enterrada per l’exterior es realitzaran amb tub de polietilè alta 
densitat PE-50, segons UNE 53.966 EN 12.201, amb accessoris roscats del mateix 
material, instal·lat en l’interior de rasa segons especificacions del fabricant del tub. 

10.6.4. Hidrant exterior d’incendis 
 
S’instal·larà un hidrant exterior a l’exterior de l’edifici. L’hidrant serà de 100 mm de 
diàmetre i tindrà un cabal de 60 m3/h i una pressió mínima de 10 m.c.a. Estarà 
col·locat en un lloc fàcilment accessible, fora de l’espai destinat a circulació i 
estacionament de vehicles, degudament senyalitzat conforme a la Norma UNE 23 033 i 
a no més de 100 m de distància de l’accés a l’edifici. 
 

10.6.5. Enllumenat d’emergència 
 
El local disposarà del corresponent enllumenat de senyalització i emergència 
mitjançant equips amb bateria incorporada. Aquests equips entraran en funcionament 
quan es produeixi qualsevol manca de tensió de xarxa o quan la tensió baixi per sota 
del 70% del seu valor nominal i tindran una autonomia de 1 hora com a mínim. 
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Les lluminàries d’emergència estaran situades a les vies d’evacuació i sobre les portes 
de sortida, segons els plànols que s’adjunten, de forma que garanteixin una luminància 
de 1 lux, com a mínim, als recorreguts d’evacuació. 
 

10.6.6. Pla d'emergència 

Una vegada l'activitat estigui en funcionament, es redactarà el corresponent Pla 
d’emergència. 

10.7. INTERVENCIÓ DELS BOMBERS 

 
Compleix la normativa en tots els casos, tant d’aproximació i entorn com d’accés per 
façana. 

10.8. RESISTÈNCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA  

 
Es considera que la resistència al foc d'un element estructural principal de l'edifici 
(inclosos forjats, bigues i suports), és suficient si aconsegueix la classe indicada a la 
taula 3.1 o 3.2 de la DB SI que representa el temps en minuts de resistència davant 
l'acció representada per la corba normalitzada temps temperatura. 
 
Segons la taula 3.1 de l’apartat 3 de resistència al foc de l’estructura, els elements 
estructurals han de complir amb una R90.  
 
La coberta principal i els seus suports, al no estar prevista per ser utilitzada en 
l'evacuació dels ocupants i l'altura respecte de la rasant exterior no excedeix de 28 m, 
podrà ser R30, ja que la seva fallida no pot ocasionar danys greus als edificis o 
establiments pròxims, ni comprometre l'estabilitat d'altres plantes inferiors o la 
compartimentació dels sectors d'incendi. A aquests efectes, pot entendre’s com 
lleugera aquella coberta la càrrega permanent deguda únicament al seu tancament no 
excedeixi d'1 kN/m² (en aquest cas és de 0,40 kN/m2). 
 
Per tant, els elements estructurals principals del poliesportiu han de complir els 
següents graus d’estabilitat al foc: 
 

Element estructural Grau estabilitat al foc 

Coberta R30 

Jàsseres metàl·lics R90 

Pilars metàl·lics R90 

Forjats vestuaris i lavabos R90 
Taula 2. Estabilitat al foc dels principals elements estructurals del poliesportiu. 

 
Cal remarcar que cada element estructural s’ha calculat complint amb el grau 
d’estabilitat al foc corresponent. 
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MEMÒRIA ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

1.  INTRODUCCIÓ 
 
L’actual Estudi té l’objectiu de definir els sistemes tècnics necessaris per a la realització 
de l’obra en les condicions més adequades de seguretat i salut en el treball, segons les 
recomanacions i l’aplicació del R.D. 1627/1997.  

2.  MEMÒRIA 
 
Conté i justifica, en els casos necessaris, les mesures de seguretat per poder preveure 
la diversitat de riscos que comporta l’execució de l’obra.  

2.1 Memòria informativa 

2.1.1 Dades de l’obra 
 
L’actual estudi desenvolupa la seguretat i salut en l’execució del nou Complex Esportiu 
al barri del Poblenou de Barcelona. 

2.1.2 Propietat i promotor 
 
El propietari de l’edifici serà l’Ajuntament de Barcelona, entitat pública. 

2.1.3 Autor de l’estudi 
 
L’autor de l’estudi és Arnau Solà Mata. 

2.1.4 Accessos a l’obra 
 
L’accés a l’obra es realitzarà per un accés situat al carrer Antic de València (un per a 
personal i un altre per a vehicles). 

2.1.5 Centres assistencials més propers 
 
Els centres assistencials més propers a l’obra són:  
 

CENTRE D’ATENCIÓ 
PRIMÀRIA (CAP) 
POBLENOU 

Carrer Lope de Vega, 132 
08005 (Barcelona). 
Atenció continuada: de 
dilluns a dissabte de 17 a 9 
del matí,festius 24 h 

93 433 77 09 / 93 433 77 10 

CENTRE MÈDIC 
POBLENOU 

Carrer Llull, 175  
08005 (Barcelona)  
Horari: de 10 a 13h i 16 a 

93 485.41.77 
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19h. 

HOSPITAL DEL MAR 

Passeig Marítim de la 
Barceloneta, 25-29 08003 
(Barcelona)  
Horari: 24h. 

93 248.30.00 

2.1.6. Termini d’execució i nombre màxim de treballadors 
 
El termini d’execució previst pel total de l’obra es considera de 43 setmanes per a 
l’execució de l’edificació i el nombre màxim de treballadors que intervenen al mateix 
temps en la realització de l’obra es considera de 60, dada que es fa servir per al càlcul 
dels elements de seguretat i salut.  
 

2.2 Memòria descriptiva 
 
Unitats constructives que formen la obra: 

2.2.1 Moviment de terres 
  
1. Introducció. 
 
1.1 Definició:  
 
És el conjunt d’activitats que tenen com a objectiu preparar el solar per a la 
construcció del futur edifici.  
 
1.2 Diferents tipus de moviments de terres: 
 

 Explanacions:  
- Desmunts.  
- Terraplens.  

 Buidats.  

 Excavacions de rases i pous.  
 
1.3 Observacions generals: 

 
L’activitat de moviment de terres comporta, bàsicament, l’excavació, el transport i 
l’abocada de terres, per aquest motiu s’ha de:  
 

 Planificar el moviment de terres considerant totes les activitats que s’han de 
desenvolupar amb tots els recursos humans i tècnics.  

 Coordinar les diferents activitats amb la finalitat d’optimitzar aquests recursos.  
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 Organitzar, per posar a la pràctica la planificació i la seva coordinació, amb 
aquesta finalitat s’establiran els diferents camins de circulació de la maquinària 
de moviment de terres, així com les zones d’estacionament d’aquesta 
maquinària, si el solar ho permet.  

 Finalment, una previsió d’elements auxiliars com ara: bastides amb escales 
adossades, maquinària per al moviment de terres, maquinària per al transport 
horitzontal i vertical, etc.; previsió dels Sistemes de Protecció Col·lectiva, dels 
Equips de Protecció Individual i de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar; així 
com una previsió d’espais per poder moure adequadament la maquinària.  

 
Tot això amb l’objectiu de què es realitzi al temps prefixat en el Projecte d’Execució 
Material de l’obra amb els mínims riscos d’accidents possibles.  

2.2.2 Buidats 
 
1. Definició i descripció. 
  
1.1 Definició:  
 
Excavació de terres que, en tot el seu perímetre, es troben per sota del nivell 
d’explanació o de la rasant del terra.  
 
1.2 Descripció: 
 
Un cop s’hagi realitzat l’enderrocament  de l’edificació existent o l’esbrossada del 
solar, es pot començar amb les tasques del buidat. Aquestes es realitzen en alguns 
casos després d' haver estat realitzats els murs pantalles i si no és així, el tècnic 
competent  calcularà el talús precís pel sosteniment de les terres, segons la seva 
naturalesa; i inclòs suposant que, a causa de les dimensions del solar no es pogués fer 
aquest talús en tot el seu desenvolupament, el tècnic competent calcularà el mur de 
sosteniment necessari.  
 
Per a realitzar l’excavació esdevindrà imprescindible considerar l’equip humà 
necessari:   
 

 Conductors de maquinària per realitzar o dur a terme l’excavació.  

 Operaris especialitzats per desenvolupar els treballs auxiliars d’excavació i 
sanejament.  

 Conductors de camions o traginadores de trabuc “dúmpers” pel transport de 
terres.  
 

Els recursos tècnics per fer el buidat consistiran, bàsicament en maquinària de 
moviment de terres, és a dir:  
 

 Excavadores.   
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 Camions o traginadores de trabuc “dúmpers”.  
 
El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s’iniciarà una vegada replantejat el 
solar (cas que no hi hagués tancaments pantalla):  
 

 Creant les vies d' accés al solar, en cas necessari.  

 Excavant i sanejant fins a la cota d’enrasament de la cimentació.  

 Evacuant les terres obtingudes en l’excavació.  
 
2. Relació de riscos i la seva avaluació.  
 
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos 
editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat 
només els Riscos més importants. I en la seva avaluació s’han tingut en compte les 
consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant: la 
probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. En la confecció del 
Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en 
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin 
en el procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 
d’octubre.  L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament 
de prioritats per anul·lar o en el seu cas controlar i reduir els citats riscos, tenint en 
compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.  
 
 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del risc 

1.-Caigudes de  persones a diferent 
nivell. 

BAIXA 
MOLT 
GREU 

MEDI 

2.-Caigudes de  persones al mateix nivell. BAIXA LLEU ÍNFIM 

3.-Caiguda d’objectes per desplom. ALTA 
MOLT 
GREU 

CRÍTIC 

5.-Caiguda d’objectes. BAIXA GREU BAIX 

8.-Cops amb elements mòbils de 
màquines. 

BAIXA GREU BAIX 

9.-Cops amb objectes o eines. BAIXA LLEU ÍNFIM 

12.-Atrapaments per bolcada de 
màquines. 

BAIXA 
MOLT 
GREU 

MEDI 

16.-Contactes elèctrics. BAIXA 
MOLT 
GREU 

MEDI 

20.-Explosions. BAIXA 
MOLT 
GREU 

MEDI 

21.-Incendis. BAIXA 
MOLT 
GREU 

MEDI 
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22.-Causats per éssers vius. BAIXA LLEU ÍNFIM 

23.-Atropellaments, cops  i topades 
contra vehicles. 

ALTA 
MOLT 
GREU 

CRÍTIC 

28.-Malalties causades per agents físics. MEDIA GREU MEDI 

 
Observacions:  
 
(3) Risc específic degut al lliscament de terres no coherent i sense contenció.  
(8) Risc degut al moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 20 I 21) Risc específic degut a serveis afectats.  
(28) Risc causat per vibracions del traginadora de trabuc ”dumper” i del martell 
rompedor i risc degut al nivell de soroll.  
 
 
 
3. Norma de seguretat.  
 
Posada a punt de l’obra per realitzar aquesta activitat: 
 

 S’instal·larà la tanca de limitació del solar i, si ja s’hi trobés, es revisaran els seus 
possibles desperfectes.  

 S’haurà de procurar independitzar l’entrada de vehicles pesants a l’obra de 
l’entrada de personal d’obra i de les oficines.  

 S’ha de procurar establir zones d’aparcament de vehicles tant del personal 
d’obra com de maquinària de moviment de terres.  

 S’ha de senyalitzar l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació 
en els seus accessos i, complementàriament, en els talls d’obra on calgui.  

 Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat s’ha d’assegurar 
que ja es trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives 
per a l’execució de l’obra restant, i si encara no fos així, es construirien tenint 
presents aquestes especificacions.  

 
Procés:  
 

 El personal encarregat de la realització de buidats haurà de conèixer els riscos 
específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per al 
desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat possible.  

 En el procés de realització del buidat, en el cas d’un solar entre mitjaneres, es 
vetllarà pel comportament de les edificacions afins (aparició d’esquerdes, 
descalçament de les sabates, etc.).  

 En la realització de l’excavació del talús s’ha de realitzar un sanejament de 
pedres separades que puguin provocar una certa inestabilitat.  

 Si aquest sanejament es realitza manualment es col·locarà en la part superior 
del talús, en  la seva corona, una sirga, convenientment ancorada, a la qual 
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anirà subjectada el treballador mitjançant el seu cinturó de seguretat, aquest 
també, convenientment ancorat.  

 S’aconsella, malgrat això, realitzar aquest sanejament mitjançant l’excavadora.  

 La rampa d’accés a la zona de buidat s’ha de construir amb pendents, corbes i 
amplada que permetin la circulació de la maquinària de moviment de terres en 
les millors condicions de rendiment i seguretat.  

 S’haurà d'establir la senyalització de seguretat vial a la sortida de camions 
mitjançant el senyal de perill indefinit amb el rètol indicatiu de sortida de 
camions.  

 A l’interior de l’obra, s’han de col·locar senyals de limitació de velocitat, així 
com senyals indicatius de la pendent de la rampa.   

 A l’entrada a l’obra s’establirà un torn d’un operari (senyalitzador) per  guiar 
l’entrada i la sortida de camions a l’obra i especialment en els casos necessaris 
de parada del trànsit vial.  

 Aquest operari haurà d’anar amb els senyals manuals de “stop” i “direcció 
obligatòria”.  

 El senyalitzador haurà d’anar dotat d’una armilla de malla lleugera i reflectora.  

 En la realització de l’excavació del solar, s’ha de preveure la possibilitat de la 
presència d’alguns dels serveis afectats (línia elèctrica subterrània, conduccions 
de gas o d’aigua, telefonia, clavegueram).  

 En presència de línies d’electricitat aèries dintre del solar, tot esperant que 
aquestes siguin desviades, i davant la possibilitat d’un contacte elèctric directe, 
es mantindrà una distància de seguretat, entre l’estructura metàl·lica de la 
maquinària que circula a prop dels cables (la distància recomanada esdevé de 5 
metres).  

 El trànsit de camions en el solar, per a l’evacuació de terres, estarà dirigit per 
un cap (encarregat, capatàs).  

 És prohibit el trànsit de vehicles a una distància menor de 2 metres de la vorera 
del talús.  

 En el cas de trànsit de vianants, s’haurà de col·locar a 1 metre del coronament 
del talús, una barana de seguretat de 90 cm.  

 És prohibit l’aplec de materials a distàncies inferiors a 2 metres de la vorera del 
talús.  

 S’haurà de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les 
màquines.  

 És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, 
prohibició que haurà de quedar senyalitzada a la part exterior de la cabina del 
conductor.  

 En tot moment els treballadors empraran casc, granota de treball i botes de 
seguretat i en els casos que els calgui, guants, cinturó de seguretat, canelleres i 
protectors auditius.  

 Un cop realitzat el buidat, s’ha de fer una revisió general de l’edificació 
contigua amb la finalitat d’observar les lesions que puguin haver sorgit a causa 
del buidat.  
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 El solar haurà de quedar, a la rasant de la futura fonamentació, net i endreçat.  

 De cara als futurs treballs es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació 
mitjançant l’escala, esmentada amb anterioritat, incorporada a una bastida.  

 
Elements auxiliars. 
 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per realitzar els 
treballs d’aquesta activitat.  
 

- Escales de mà. 
- Grup compressor i martell pneumàtic.  
- Camions i dúmpers de gran tonatge.  
- Dúmpers de petita cilindrada. 
- Retroexcavadora . 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra atenent als criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-
los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)  
 
4. Sistemes de protecció col·lectiva i senyalització. 
 
Les proteccions col·lectives esmentades en les normes de seguretat es troben 
constituïdes per:  
 

 Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermitja i 
entornpeu. L’alçada de la barana serà de 90 cm, i el passamà haurà de tenir 
com a mínim 2,5 cm de gruixària i 10 cm d’alçada. Els muntants hauran d’estar 
situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.  

 Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm d’alçada; o 
palanques de peus inclinats units a la part superior per un tauló de fusta.  

 
Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa 
assenyalada en aquesta activitat:  
 

 Senyal de perill indefinit.   

 Senyal del pendent de la rampa.  

 Senyal de limitació de velocitat.  

 Senyal de prohibit avançar.  

 Senyal de pas preferent.  

 Senyal manual de "stop" i " direcció obligatòria".  

 Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions.  
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Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, 
conforme a la normativa assenyalada en aquesta activitat:  
 

 Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.  

 Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.  

 Senyal d’advertència de risc elèctric.  

 Senyal d’advertència de perill en general.  

 Senyal de prohibit  el pas als vianants.  

 Senyal de protecció obligatòria del cap.  

 Senyal de protecció obligatòria de la cara.  

 Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.   

 Senyal de protecció obligatòria dels peus.  

 Senyal de protecció obligatòria de les mans.  

 Senyal de protecció obligatòria del cos.  

 Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes.  
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra atenent als criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-
los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)  
 

 
 
5. Relació d’equips de protecció individual. 
  
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els 
següents:   
 

 Treballs d’excavació i transports mecànics (conductors):  
- Cascos.  
- Botes de seguretat.  
- Granota de treball.  
- Cinturó antivibratori (de manera especial en les traginadores de trabuc 

“dúmpers” de petita cilindrada).  
  

 Treballs auxiliars (operaris):  
- Cascos.  
- Botes de seguretat de cuir per als llocs secs.  
- Botes de seguretat de goma  per als llocs humits.  
- Guants de lona i cuir (tipus americà).  
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- Granota de treball.  
- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil.  
- Protecció auditiva (auriculars o tampons).  
- Canelleres.  
- Armilla d’alta visibilitat.  

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es 
dotarà als treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).  
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits 
establerts en el RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i 
les corresponents Normes UNE.  

2.2.3 Rases i pous 
 
1. Definició i descripció. 
 
1.1 Definició: 
 
Rasa: Excavació llarga i estreta que es realitza per sota del nivell de la rasant a cel 
obert. Pou: Excavació a cel obert, de poca superfície i gran profunditat, de secció 
poligonal o circular.  
1.2 Descripció:  
 
La secció transversal de la rasa tindrà com a màxim 2 metres d’amplada i 7 de 
profunditat.  
 
La secció transversal dels pous no superarà els 5 m2 de secció i els 15 m de 
profunditat. L’excavació es podrà realitzar tant amb mitjans manuals com amb mitjans 
mecànics.  
 
El nivell freàtic es trobarà a una cota inferior, a la cota més baixa de l’excavació. Es pot 
considerar el cas que aquest hagi estat rebaixat artificialment.  
 
En aquest tipus d’excavació s’inclou el replè parcial o total de la mateixa.  
 
En la realització de la excavació el tècnic competent haurà de definir el tipus 
destrebació a emprar segons les característiques del terreny.  
 
Per realitzar l’excavació serà imprescindible i necessari considerar l’equip humà 
següent:  
 

 Conductors de maquinària per realitzar l’excavació.  

 Operaris per realitzar l’excavació manual.  
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 Operaris pels treballs d’estretament.  

 Conductors de camions o traginadora de trabuc “dúmper” pel transbordament 
de terres.  

Els recursos tècnics per realitzar les excavacions de les rases i els pous consistiran, 
bàsicament, en maquinària de moviment de terres, és a dir:  
 

 Màquines excavadores.   

 Camions o traginadora de trabuc “dúmper”.  
 
El treball a desenvolupar per aquestes maquinàries s’iniciarà un cop replantejades les 
rases o pous:  
 

 Excavant en profunditat fins a cota i en el cas de les rases avançant en longitud 
alhora.  

 Evacuant les terres obtingudes en l’excavació.  

 Estrebant el terreny a mesura que es vagi avançant.  

 En el cas dels pous s’haurà d’il·luminar el tall d’obra, en els casos que també 
sigui necessari, ventilació.  

 
El procés d’estretament es realitzarà des de la part superior de l’excavació (la rasant) 
fins a la part inferior. El destrebament es realitzarà en el sentit invers.  
 
 
 
2. Relació de riscos i la seva avaluació. 
 
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos 
editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat 
només els Riscos més importants. I en la seva avaluació s’han tingut en compte les 
consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant: la 
probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. En la confecció del 
Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en 
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin 
en el procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 
d’octubre.  L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el  d’establir un esglaonament 
de prioritats per anul·lar o en el seu cas controlar i reduir els citats Riscos, tenint en 
compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.  
 

Riscos  Probabilitat Gravetat 
Avaluació 
del risc 

 1.-Caigudes de  persones a diferent nivell.  MEDIA GREU MEDI 

 2.-Caigudes de  persones al mateix nivell.   BAIXA LLEU ÍNFIM 

 3.-Caiguda d’objectes per desplom.  ALTA MOLT CRÍTIC 
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GREU 

 4.-Caiguda d’objectes per manipulació.   MEDIA LLEU BAIX 

 5.-Caiguda d’objectes.   ALTA GREU ELEVAT 

 6.-Trepitjades sobre objectes.   MEDIA LLEU BAIX 

 7.-Cops contra objectes immòbils.   MEDIA LLEU BAIX 

 8.-Cops amb elements mòbils de 
màquines.  

BAIXA GREU BAIX 

 9.-Cops amb objectes o eines.  MEDIA LLEU BAIX 

 12.-Atrapaments per bolcada de 
màquines.  

BAIXA 
MOLT 
GREU 

MEDI 

 16.-Contactes elèctrics.  MEDIA 
MOLT 
GREU 

ELEVAT 

 20.-Explosions.   BAIXA 
MOLT 
GREU 

MEDI 

 21.-Incendi.  BAIXA GREU BAIX 

 23.-Atropellaments, cops  i topades 
contra vehicles.  

ALTA 
MOLT 
GREU 

CRÍTIC 

 28.-Malalties causades per agents físics   MEDIA GREU MEDI 

 29.-Malalties causades per agents 
biològics   

MEDIA GREU MEDI 

 
Observacions:  
 
(3) Risc específic causat per  lliscades de terres no coherents  i sense contenció.  
(8) Risc a causa del moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de 
terres. (16, 20  I 21) Risc específic causat per serveis afectats.  
(28) Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dumper” i del martell 
rompedor i risc causat pel nivell de soroll.  
(29) Risc causat per l’extracció de terres contaminades. 
 
3. Norma de seguretat. 
 
Posada a punt de l’obra per realitzar aquesta activitat: 
  

 Atesos  els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat de la construcció, 
s’haurà d’assegurar que ja es trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i 
Benestar definitives per a l’execució de l’ obra restant. Si encara no fos així, es 
construirien .  

Procés:  
 
Rases. 
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 El personal encarregat de la realització de les rases haurà de conèixer els riscos 
específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per al 
desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat.  

 Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit 
per personal competent i amb la corresponent experiència.  

 No s’han d’enretirar les mesures de protecció d’una rasa mentre els operaris 
estiguin treballant a una profunditat igual o superior a 1,30 m sota la rasant.  

 En rases de profunditat major d’1,30 m, sempre que hi hagi operaris treballant 
al seu interior, es mantindrà un altre de guàrdia en l’exterior que pugui actuar 
com al seu ajudant en el treball i cridar l’alarma, posat que es produeixi 
qualsevol situació d’emergència.  

 S’acotaran les distàncies mínimes de separació entre els operaris en funció de 
les eines que emprin.  

 Abans de començar la jornada de treball es revisaran diàriament els 
estrebaments tensant els estampidors quan estiguin afluixats. Tanmateix es 
comprovaran que estiguin expedits els llits d’aigües superficials.  

 Es reforçaran aquestes mesures preventives, després d’interrupcions de treball 
de més d’un dia i/o d’alteracions atmosfèriques com pluja o gelades.  

 S’evitarà colpejar l’estrebament durant operacions d’excavació. Els 
estampidors, o d’altres elements de la mateixa, no s’utilitzaran per al descens o 
ascensos, ni s’empraran per a la suspensió de conduccions ni càrregues, havent 
de suspendre’s d’elements expressament calculats i situats a la superfície.  

 En general, els estrebaments o parts d’aquests, es trauran només quan ja no els 
utilitzin i deixin de tenir utilitat. En aquesta operació es començarà per les 
franges horitzontals, i començant per la part inferior del tall.  

 La profunditat màxima permesa sense que calgui estrebar des de la part 
superior de la rasa, suposant que el terreny sigui suficientment estable, no serà 
superior a 1,30 m. Malgrat això, s’ha de protegir la rasa amb un capcer.  

 L’alçada màxima sense estrebar, en el fons de la rasa (a partir d’1,40 m) no 
superarà els 0,70m encara que el terreny sigui d’una qualitat molt bona. En cas 
contrari, cal baixar la taula fins que estigui clavetejada en el fons de la rasa, 
emprant a la vegada petites corretges auxiliars amb els seus corresponents 
estampidors amb la finalitat de crear els espais necessaris lliures provisionals 
on podent anar realitzant els treballs d'estesa de canalitzacions, formigonada, 
etc., o les operacions precises a què van donar lloc a l’excavació d’aquesta rasa.  

 Encara que els paraments d’una excavació siguin aparentment estables, 
s’estrebaran sempre que es prevegi el deteriorament del terreny, com a  
conseqüència d’una llarga durada de l’obertura.  

 Esdevé necessari estrebar a temps, i el material previst amb aquesta finalitat 
haurà d’estar a peu d’obra i en quantitat suficient, amb temps, havent estat 
revisat i amb la garantia de què es troba en perfecte estat.  

 Tota excavació que superi els 1,60 de profunditat haurà de tenir, a intervals 
regulars, de les escales necessàries per facilitar l’accés dels mateixos operaris o 
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la seva evacuació ràpida en el cas de perill. Aquestes escales han de tenir un 
desembarcament fàcil, ultrapassant el nivell del terra en 1 m, com a mínim.  

 L’aplec de materials i de les terres extretes en talls de profunditat més gran 
d’1,30m, es disposaran a distància no menor de 2 m de la vorera del tall.  

 Quan les terres extretes es trobin contaminades es desinfectaran, així com les 
parets de les excavacions corresponents.  

 No es tolerarà sota cap  concepte el soscavat del talús o parament.  

 Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles a prop de la vorera del 
tall es col·locaran tanques mòbils que s’il·luminaran, durant la nit, cada deu 
metres amb punts de llum portàtil i grau de protecció no menor d’IP. 44 segons 
UNE 20.324.  

 En general les tanques acotaran no menys d’un metre el pas de vianants i dos 
metres el de vehicles.  

 En talls de profunditat major de 1,30 m.; els estrebaments hauran de 
sobrepassar, com a mínim, 20 cm. el nivell superficial del terreny.  

 Es disposarà a l’obra, per a proporcionar en cada cas  l’equip indispensable a 
l’operari, d’una provisió de palanques, tascons, barres, puntals, taulons, que no 
s’utilitzaran per a l’estrebament i es reservaran per l’equip de salvament, així 
com d’altres medis que puguin servir per eventualitats o puguin socórrer als 
operaris que puguin accidentar-se.  

 El senyalitzador ha d’anar dotat  d’una armilla de malla lleugera i reflectant.  

 En la realització de l’excavació, s’ha de considerar la possibilitat de la presència 
d’alguns dels serveis afectat (línies elèctriques subterrànies, conduccions de 
gas, conduccions d’aigua, telefonia, clavegueram).  

 Si en el solar es té constància de la presència d’alguna línia d’electricitat 
subterrània, que creui o estigui instal·lada a escassa distància del traçament de 
la rasa a excavar, es realitzaran prospeccions per conèixer la seva correcta 
ubicació, i es realitzaran els tràmits oportuns amb l’empresa subministradora 
de l’electricitat perquè talli el subministrament elèctric d’aquestes línies abans 
d’iniciar els treballs, per evitar el risc de contacte elèctric.   

 Si a causa de necessitats de programació de l’obra, quan iniciem els treballs 
d’excavació no s’ha tallat el subministrament elèctric d’aquesta línia, amb 
evident risc de contacte directe durant l’obertura de la rasa, haurà d’estar 
prohibida la realització de la mateixa mitjançant mitjans mecànics, només es 
permetrà l’excavació manual prenent totes les precaucions necessàries.  

 En cas d’inundació, degut al nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà, 
immediatament, l’eixugada corresponent per evitar així, el reblaniment de les 
bases al talús.  

 Posat que, s’hagués de treballar a la mateixa vorera de la rasa els operaris 
hauran d’emprar el cinturó de seguretat convenientment lligat.  

 L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de 
seguretat de cuir en terreny sec, o botes de goma en presència de fangs.  

 En cas d’usar el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors 
auditius,  davantal.  
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 S’ha de procurar la presència  mínima dels treballadors al voltant de les 
màquines.  

 Es prohibeix la presència dels treballadors en el radi de gir de la 
retroexcavadora, prohibició que s’ha de senyalitzar a la part exterior de la 
cabina del conductor.  

 Cal deixar el tall, en acabar els treballs, net i endreçat.  

 Per als futurs treballs, es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació 
mitjançant l’escala, referida amb anterioritat, incorporada a una bastida.  

 Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el 
seu accés i, complementàriament, en els talls que sigui precís.  

 
Pous. 
 

 El personal encarregat de la realització dels pous haurà de conèixer els riscos 
específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament 
d’aquestes tasques amb la major seguretat en la mesura del possible.  

 S’hauran d’estrebar  les parets dels pous a mesura que es vagi aprofundint, 
sense que la distància entre el fons del pou i la vorera inferior de l’estrebament 
superi mai els 1,5 metres.  

 A mesura que s’aprofundeixi el pou, s’haurà d’instal·lar en aquest, una escala 
que compleixi amb les disposicions exigides a la nostra legislació. Qualsevol 
estrebament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal 
competent i amb la deguda experiència.  

 Als terrenys que siguin susceptibles d’inundació, els pous hauran de tenir de 
mesures que facilitin la ràpida evacuació dels treballadors. Si fos necessari 
bombejar constantment un pou, s’haurà de disposar d’un equip auxiliar de 
bombeig.  

 En tota excavació de pous s’emprarà un mesurador d’oxigen.  

 S’establirà una comunicació entre els treballadors de l’interior del pou i els de 
l’exterior.  

 Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en l’excavació del pou 
hauran d’estar protegits, en la mesura que es pugui, contra la caiguda 
d’objectes.  

 S’ha de protegir la part superior del pou amb tanques o bé amb baranes, 
arquis, etc.  

 Si l’excavació de pou es realitzés durant la nit s’haurà d’il·luminar 
convenientment la part superior i els entorns del pou.  

 Sempre que hi hagi persones dins d’un pou, el fons del mateix haurà d’estar 
convenientment il·luminat i alhora, disposarà d’una il·luminació d’emergència.  

 Els aparells elevadors instal·lats a sobre del pou hauran de:  
 
- Tenir una resistència i una estabilitat suficients pel treball que aniran a 

exercir.  
- No ha de suposar cap perill pels treballadors que es trobin al fons del pou. 
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- L’aparell elevador haurà de disposar d’un limitador de final de carrera, del 
ganxo, així com d’una balda  de seguretat  instal·lada al seu mateix ganxo.  

- L’operador de grua que manipuli l’aparell elevador haurà de tenir la 
suficient visibilitat, perquè des de la part superior pugui observar la 
correcta elevació de la càrrega  sense cap  risc per la seva part de caiguda al 
buit tot i utilitzant el cinturó de seguretat convenientment  lligat.  

- S’haurà de preveure el suficient espai lliure vertical entre la politja 
elevadora i el cubell quan aquest es trobi al capdamunt del pou.  

- El cubell haurà  d’estar lligat al ganxo, el qual haurà de disposar d’una balda 
de seguretat de manera que no es pugui desfermar.  

- Els torns que es trobin col·locats a la part superior del pou, hauran de ser 
instal·lats de manera que es pugui enganxar i desenganxar el cubell sense 
cap perill.  

- Quan s’utilitzi un torn accionat manualment, s’haurà de col•locar al voltant 
de la boca del pou un plint de protecció.  

- El tro d’hissar ha de tenir un fre, que s’haurà  de comprovar abans de 
començar cada jornada.  

- No s’han d’omplir les galledes o baldes fins a la seva vora, sinó fins només 
els dos terços de la seva capacitat.  

- S’hauran de guiar durant el seu hissat els cubells plens de terra.  

 Posat que sigui necessari, s’haurà d’instal·lar un sistema de ventilació forçat 
introduint aire fresc canalitzat cap al lloc de treball.  

 En finalitzar la jornada o en interrupcions, llargues, es protegiran les boques 
dels pous de profunditat major d’1,30 m amb un tauló resistent, xarxes o 
qualsevol altre element equivalent.  

 En cas de fer l’excavació del pou en una zona pels vianants i amb trànsit de 
vehicles es farà un tancat de manera que els vehicles romanguin a una distància 
mínima de 2 m i en cas de trànsit de vianants a 1 m.  

 En tots dos casos, es senyalitzarà amb les respectives senyales viàries de “perill 
obres" s’il·luminarà, per la nit, mitjançant punts de llum destellants.   

 L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de 
seguretat de cuir en terreny sec, o botes de goma en presència de fangs.  

 Posat que s’empri el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors 
auditius, davantal.  

 Qualsevol mena de consum elèctric haurà d’estar protegida mitjançant un 
interruptor diferencial, per evitar el risc de contacte elèctric no desitjat degut a 
un defecte d’aïllament.  

 Cal vetllar per a que els cables conductors i la infraestructura "aparellage" de 
connexió estiguin en bon estat, substituint-les posat que s’observi qualsevol 
mena de deteriorament.  

 S’ha de procurar la presència  mínima dels treballadors al voltant de les 
màquines.  
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 És prohibida la presència dels treballadors en el radi de gir de la 
retroexcavadora, prohibició que s’ha de senyalitzar a la part exterior de la 
cabina del conductor.  

 Cal deixar el tall d’obra, en acabar els treballs, net i endreçat.  

 Pels futurs treballs es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant 
l’escala, esmentada amb anterioritat, incorporada a una bastida.  

 Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el 
seu accés i, complementàriament, als talls on sigui precís.  

 
Elements auxiliars:  
 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel 
desenvolupament d’aquesta activitat, que complirà amb la normativa següent:  
 

- Escales de mà.  
- Grup compressor i martell pneumàtic.  
- Camions i dúmpers de gran tonatge.  
- Dúmpers de petita cilindrada.  
- Retroexcavadora.  

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra atenent als criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-
los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)  
 
4. Sistemes de protecció col·lectiva i senyalització. 
 
Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben 
constituïdes per:  
 

 Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o 
palanques de peus inclinats units a la part superior per un tauló de fusta.  

 
Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat:  
 

 Senyal de perill indefinit.  

 Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions.  

 Senyal de limitació de velocitat.  

 Senyal de prohibit avançar.  

 Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria".  

 Balisament destellant per a la seguretat de la conducció nocturna.  
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Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, 
conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat:  
 

 Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.  

 Senyal d’advertència de risc elèctric.  

 Senyal de protecció obligatòria del cap.   

 Senyal de protecció obligatòria de la vista  

 Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.   

 Senyal de protecció obligatòria dels peus.  

 Senyal de protecció obligatòria de les mans.  

 Senyal de protecció obligatòria del cos.  
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra atenent als criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-
los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)  
 

 
 
5. Relació d’equips de protecció individual. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els 
següents:  
 

 Treballs d’excavació i transports mecànics  (conductors):  
- Cascos.  
- Guants de cuir.   
- Botes de seguretat.  
- Granota de treball.  
- Cinturó antivibratori (de manera especial a les traginaries de trabuc 

“dúmpers” de petita cilindrada).  
 

 Treball en rases i pous (operaris):  
- Cascos.  
- Botes de seguretat de cuir pels llocs secs.  
- Botes de seguretat de goma  pels llocs humits.  
- Guants de lona i cuir (tipus americà).  
- Granota de treball.  
- Protecció auditiva (auriculars o tampons).  
- Canelleres.  
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- Armilla de malla lleugera i reflectant.  
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es 
dotarà als treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).  
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits 
establerts al RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les 
corresponents Normes UNE.  

2.2.4 Fonaments 
 
1. Introducció   
 
1.1 Definició:  
 
Base natural o artificial, sota terra, sobre la qual descansa un edifici. La seva dimensió i 
tipus es troba en funció del pes de l’edifici i de l’aptitud portant del terreny sobre el 
qual descansa aquest.  
 
1.2 Tipus de fonamentació: 
  
Es classifiquen en dues famílies:  
 

 Fonaments superficials.  

 Fonaments profunds.  
 
Dintre dels fonaments superficials es distingeixen:  
 

 Corregudes.  

 Lloses.  

 Bigues flotants.  

 Sabates  
 
En els fonaments profunds considerem:  
 

 Els pilots realitzats in situ.  

 Els pilots prefabricats.  
 
1.3. Observacions:  
 
L’activitat constructiva de fonamentació comporta bàsicament; l’excavació, la seva 
fabricació in situ (ferrallat, formigonat) o la clavada del pilot prefabricat. Per això, 
s’haurà de considerar el transport vertical i horitzontal de tots els elements que 
componen la fonamentació.  
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Per realitzar aquesta activitat d’una manera eficient i eficaç, caldrà:  
 

 Una programació (planificació i coordinació) de les diferents subactivitats que 
componen la construcció de la fonamentació.  

 Una organització del tall d’obra per posar a la  pràctica la programació; per això 
s’establiran els camins de circulació de maquinària, zones d’estacionament, 
zones de replega de material, etc.  

 Finalment, una previsió d’elements auxiliars, com bastides amb escales 
adossades, maquinària per al moviment de terres, maquinària per al transport 
horitzontal i vertical, etc.; previsió dels Sistemes de Protecció Col·lectiva, dels 
Equips de Protecció Individual i de les instal·lacions d’higiene i benestar; així 
com una previsió d’espais per poder moure adequadament la maquinària.  

 
Tot això, té l’objectiu que es realitzi en el temps prefixat en el projecte d’execució 
material de l’obra amb els mínims riscos d’accidents possibles.  
 
S’ha de considerar, abans d’iniciar aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les 
tanques perimetrals de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; 
les instal·lacions d’higiene i benestar, així com, també, les preses d’obra (aigua i 
electricitat). En aquesta activitat s’haurà  de considerar la construcció de la bancada de 
la futura grua torre.  

2.2.5 Sabates. 
 
1. Definició i descripció.  
 
1.1 Definició:  
 
Eixamplament de la base dels suports verticals pertanyent a estructures d’edificació, 
sobre terres homogènies d’estratigrafia sensiblement horitzontal, encarregat de 
repartir les càrregues sobre el terreny.  
 
1.2 Descripció:  
 
Les sabates poden ser de formigó en massa o armat, de planta quadrada o rectangular, 
alhora també, poden ser aïllades o esbiaixades. Les sabates es construeixen, 
bàsicament, realitzant una petita excavació de secció quadrada o rectangular, i un cop 
anivellada la rasant a cota, es col·loca l’armadura i posteriorment el formigó, segons 
les característiques que són descrites en el projecte d’execució material. L’excavació es 
pot realitzar manualment o amb maquinària de moviment de terres (retroexcavadora).  
 
Per  realitzar les sabates serà imprescindible considerar l’equip humà següent:  
 

 Operaris per realitzar l’excavació manual.  



  ANNEX 11. MEMÒRIA ESTUDI SEGURETAT I SALUT 
 

229 
 

 Conductors de la maquinària d’excavació.  

 Ferrallistes.  

 Encofradors.  

 Conductors de formigonera.  

 Operaris per al bombeig del formigó.  

 Gruistes.  
 
També, caldrà considerar els mitjans auxiliars necessaris per  realitzar la fonamentació:  

 Maquinària: retroexcavadora, camió formigonera, grua mòbil, traginadora de 
trabuc ”dúmper” de petita cilindrada per al transport auxiliar, maquinària taller 
ferralla, bomba de formigó, tixotròpics i maquinària, etc.  

 Eines manuals.  

 Preses provisionals d’aigua i elèctrica.  

 Instal·lacions d’higiene i benestar.  
 

2. Relació de riscos i la seva avaluació. 
 
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos 
editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat 
només els Riscos més importants. I en la seva avaluació s’han tingut en compte les 
consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant: la 
probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. En la confecció del 
Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en 
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin 
en el procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 
d’octubre.  L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament 
de prioritats per anul·lar o en el seu cas controlar i reduir els citats Riscos, tenint en 
compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.  
 

Riscos  Probabilitat Gravetat Avaluació 
del risc 

1.- Caigudes de  persones a diferent nivell.  BAIXA GREU BAIX 

2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.   BAIXA LLEU ÍNFIM 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  BAIXA LLEU ÍNFIM 

6.-Trepitjades sobre objectes.     BAIXA LLEU ÍNFIM 

8.-Cops amb elements mòbils de 
màquines.  

BAIXA GREU BAIX 

9.-Cops amb objectes o eines.  BAIXA GREU BAIX 

11.-Atrapaments per o entre objectes.   ALTA GREU ELEVAT 

16.-Contactes elèctrics.    BAIXA 
MOLT 
GREU 

MEDI 

18.-Contactes amb substàncies càustiques 
o corrosives  

MEDIA LLEU BAIX 
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26.-O. R.: manipulació de materials 
abrasius.    

ALTA LLEU MEDI 

28.-Malalties causades per agents físics.    MEDIA GREU MEDI 

 
Observacions:  
 
(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres,  
bombeig de formigó “cop d’ariet” i l’ús de la serra circular.  
(28) Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper”.  
 
3. Norma de seguretat. 
 
Posada a punt de l’obra per realitza: 
 

 Els camins d' accés des de l’exterior del solar  cap al tall s’hauran d’establir i 
senyalitzar adequadament.  

 Posat que els fonaments es trobin a una cota diferent de la rasant del carrer:  
- Les rampes d’accés al tall d’obra superaran el 10% la pendent.  
- S'instal·larà un accés de vianants independent al de la rampa, per a 

l’accés del personal a les cotes de  cimentació.  
- En el cas de risc de caiguda a diferent nivell, posarà tanques de 

seguretat.  
- Atès els treballs que es desenvolupen a aquesta activitat s’haurà 

d’assegurar que ja es trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i 
Benestar definitives per a l’execució de l’obra restant.  

Procés:  
 

 El personal encarregat en la realització de la fonamentació haurà de conèixer 
els riscos específics, així com de l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per al 
desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat a la mesura del 
possible.  

 S’hauran de mantenir a cada moment els talls d’obra nets i endreçats.   

 S’hauran d’emmagatzemar tots els combustibles, olis i gasos a pressió de 
manera que estiguin protegits de les inclemències atmosfèriques: calor, pluja, 
etc.  

 Les passarel·les i plataformes de treball tindran, com a mínim, una amplada de 
60 cm.  

 S’haurà d’evitar la permanència o pas de les persones sota càrregues sospeses 
acotant les àrees de treball.  

 Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o bufi el vent amb una velocitat 
superior a 50 Km/h, en aquest darrer cas es retiraran els materials i eines que 
puguin desprendre’s.  

 En les instal·lacions d’energia elèctrica per als elements auxiliars d’accionament 
elèctric, com formigoneres i vibradors, es disposarà a l’arribada dels conductors 
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de preses d’un interruptor diferencial, amb la seva corresponent presa de terra, 
segons el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.   

 Quan l’abocada del formigó es realitzi pel sistema de bombeig pneumàtic o 
hidràulic, els tubs de conducció es trobaran convenientment ancorats i es 
pararà esment en netejar la canonada després del formigonat, donat que la 
pressió de sortida dels àrids poden ser causa d’accident.  

 Quan s’utilitzin vibradors elèctrics, aquests seran de la Classe III, segons el 
Reglament de Baixa Tensió.  

 En les zones de pas amb risc de caiguda a diferent nivell, es col·locaran tanques 
tubulars de peus drets, convenientment ancorades.  

 Es senyalitzarà l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació en  
tots els seus accessos i, de manera complementària, als talls d’obra que hi 
calgui. (Vegeu capítol 4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització, 
d’aquesta fitxa).  

 S’haurà de construir les zones d’estacionament amb una certa pendent per 
facilitar el vessament de les aigües.  

 Posat que es produís qualsevol vessament d’oli en les zones d’estacionament, 
s’haurà de neutralitzar amb sorra, o mitjançant qualsevol altre sistema que 
sigui també adequat.  

 Els operaris encarregats del muntatge o de la manipulació de les armadures 
aniran previstos de casc, guants de cuir, botes de seguretat de cuir i puntera 
reforçada, granota de treball, davantals i cinturó portaeines.  

 Els operaris que manipulin el formigó empraran de casc, guants de neoprè, 
botes de  goma de canya alta L’operari conductor del traginadora de trabuc 
”dúmper” empraran casc, guants de cuiro, botes de seguretat, granota de 
treball, i cinturó antivibratori.  
 

Elements auxiliars: 
 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per fer els 
treballs d’aquesta activitat.  
 

- Escales de mà  
- Camions i dúmpers de gran tonatge.  
- Retroexcavadora.  
- Bombatge de formigó.  
- Serra circular.  
- Armadura.  

 
Sempre que las condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es 
col·locaran en l’obra atenent als criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-
los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)  
 
4. Sistemes de protecció col·lectiva i senyalització. 
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Les proteccions col·lectives citades en les normes de seguretat es troben constituïdes 
per:  
 

 Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçària;   
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, en 
conformitat a la normativa assenyalada en aquesta activitat:  
 

 Senyal d’advertència de càrrega sospesa.  

 Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.  

 Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.  

 Senyal d’advertència de risc elèctric.  

 Senyal de protecció obligatòria del cap.   

 Senyal de protecció obligatòria dels peus.  

 Senyal de protecció obligatòria de las mans.  

 Senyal de protecció obligatòria del cos.  
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es 
col·locaran en l’obra tot seguint els criteris establerts per la legislació vigent, 
reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).  
 

 
 
 
 
5. Relació d’equips de protecció individual.  
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els 
següents:  
 

 Treballs d’excavació i transports mecànics (conductors):  
- Cascos.  
- Botes de seguretat.  
- Granota de treball.  
- Cinturó antivibratori (de manera especial en la traginadora de trabuc 

”dúmper” de petita cilindrada).  
 

 Treball amb amadures (operaris):  
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- Cascos.  
- Botes de seguretat.  
- Guants de lona i cuiro (tipus americà).  
- Granota de treball.  
- Davantal, en cas de treballs en taller ferralla.  

 

 Treball de formigonat:  
- Cascos.  
- Botes de seguretat de canya alta.  
- Guants de neoprè.  
- Granota de treball.  

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran 
proporcionats als treballadors, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut 
que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).  
 
Els Equips de Protecció individual deuran  complir a cada moment els requisits 
establerts en el RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i 
les corresponents Normes UNE.  

2.2.6 Estructures 
  
1. Introducció. 
 
1.1 Definició: 
 
Element o conjunt d’elements que formen la part resistent i sustentant d’una 
construcció.  
 
1.2 Tipus d’estructura: 
 
Es distingeixen els diferents tipus d’estructures: 
 

 Estructures de formigó armat in situ:   
- De forjats reticulars.  
- De forjats unidireccionals in situ o amb biga prefabricada.  
- De lloses.  

 Estructures metàl·liques:   
- Amb xarxes especials.  
- Amb forjats (unidireccionals o lloses de formigó armat).   

 Estructures de fusta.  

 Estructures de fàbrica.  
 
1.3 Observacions generals:  
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La realització de les estructures comporta bàsicament la construcció dels tres tipus 
d’elements que la componen, tenint en compte els materials que s’utilitzen:  
 

 Verticals: pilars o murs de càrrega.  

 Horitzontals: forjats.  

 Inclinats: muntants d’escales i rampes.  
 
La construcció d’estructures metàl·liques de gran alçada es realitza muntant els pilars i 
les jàsseres corresponents a tres nivells, executant-se posteriorment al corresponent 
forjat. A les  estructures de formigó armat, donades les característiques del formigó, es 
realitza planta per planta.   
 
A la construcció d’estructures s’ha de preveure el transport horitzontal i el vertical:  
 

 Al transport horitzontal s’han de considerar els camins d’accés a l’obra, atenent 
a la seva accessibilitat i seguretat.  

 Respecte al transport vertical, ha d’estar ja instal·lada a l’obra la grua torre de 
capacitat d’elevació apropiada (tonelàmetres, alçada sota ganxo i abast 
màxim).  

 
Per a realitzar totes aquestes activitats pels diferents tipus d’estructures s’ha de 
programar l’avenç de l’obra considerant les necessitats en el moment (just on time) i 
organitzar el tall d’obra, especialment les zones d’aplec del material a utilitzar per a la 
realització de l’estructura.   
 
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com ara: bastides amb escales 
adossades, estintolaments, cindris, encofrats, etc.; previsió dels Sistemes de Protecció 
Col·lectiva i dels Equips de Protecció Individual; així com una previsió d’espais per 
poder moure adequadament la maquinària.  
 
S’ha de considerar, abans d’iniciar  aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les 
tanques perimetrals de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; 
les instal·lacions d’higiene i benestar, així com, també, les preses provisionals de l’obra 
(aigua i electricitat).  
 
Estructures de formigó armat in situ. 
 
1. Definició i descripció. 
 
1.1 Definició: 

  
Conjunt d’elements, verticals i horitzontals, de formigó i rodons d’acer corrugat que 
constitueixen la part resistent i de suport de l’edifici.  
 
1.2 Descripció:  
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Construcció del forjat:  
 

 Col·locació de jàsseres prefabricades, si s’escau.  

 Col·locació de puntals, sotaponts.  

 Col·locació de l’encofrat: taulons o cubetes recuperables.   

 Col·locació biguetes, revoltons, armadures, malla electrosoldada i altres 
components.  

 Abocada del formigó i el seu preceptiu vibrat.  

 Per a un adormiment adequat del formigó, aquest s’haurà d’humitejar 
convenientment.   

 Una vegada el formigó armat tingui la consistència establerta en el projecte 
d’execució, s’aniran palatinant.  

 
Per realitzar estructures de formigó serà imprescindible considerar l’equip humà 
següent:  
 

 Encofradors.  

 Ferrallistes.  

 Operaris d’abocament i vibrat del formigó.  

 Conductors de formigonera.  

 Operaris per al bombeig del formigó.   

 Operadors de grua.  
 
També serà necessari tenir present els mitjans auxiliars necessaris per a la realització 
de l’estructura:  
 

 Maquinària: camió formigonera, grua, traginadora de trabuc ”dumper” de 
petita cilindrada pel transport auxiliar, si calgués, maquinària taller ferralla, 
bomba de formigó, serra circular, etc. i altres elements auxiliars com ara: 
puntals, sotaponts, taulers, etc.  

 Eines manuals.  

 Instal·lació elèctrica provisional.   

 Instal·lació d’higiene i benestar.  
 
2. Relació de riscos i la seva avaluació. 
 
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos 
editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat 
només els Riscos més importants. I en la seva avaluació s’han tingut en compte les 
consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant : 
la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. En la confecció del 
Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en 
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funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin 
en el procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 
d’octubre.  L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament 
de prioritats per anul·lar, o en el seu cas, controlar i reduir els citats Riscos, tenint en 
compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.  
 

Riscos  Probabilitat Gravetat Avaluació 
del risc 

 1.- Caigudes de  persones a diferent nivell.  ALTA 
MOLT 
GREU 

CRÍTIC 

 2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.   ALTA GREU ELEVAT 

 3.- Caiguda d’objectes per desplom.  MEDIA 
MOLT 
GREU 

ELEVAT 

 4.- Caiguda d’objectes per manipulació.    MEDIA LLEU BAIX 

 5.- Caiguda d’objectes.    MEDIA 
MOLT 
GREU 

ELEVAT 

 6.- Trepitjades sobre objectes.    ALTA LLEU MEDI 

 7.- Cops contra objectes immòbils.    ALTA LLEU MEDI 

 8.- Cops amb elements mòbils de 
màquines.  

BAIXA GREU BAIX 

 9.- Cops amb objectes o eines.    MEDIA LLEU BAIX 

10.- Projecció de fragments o partícules.   BAIXA LLEU ÍNFIM 

11.- Atrapaments per o entre objectes.  MEDIA GREU MEDI 

13.- Sobreesforços.   BAIXA GREU BAIX 

16.-Contactes elèctrics.    MEDIA 
MOLT 
GREU 

ELEVAT 

18.-Contactes amb substàncies càustiques 
o corrosives  

MEDIA LLEU BAIX 

26.-O. R.: manipulació de materials 
abrasius.    

ALTA LLEU MEDI 

28.-Malalties causades per agents físics.    MEDIA GREU MEDI 

 
 
Observacions: 
 
(6) Risc específic amb encofrats de fusta.   
(8) Risc causat pel bombament de formigó “cop d’ariet”  i a l’ús de la serra circular.  
(28) Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dumper”.  
 
3. Norma de seguretat. 
 
Posada a punt de l’obra per realitzar aquesta activitat: 
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 L’accés a cotes inferiors a la rasant del carrer es farà mitjançant escales 
incorporades a mòduls de bastida tubular.  

 Atesos els treballs que es desenvolupen a aquesta activitat de pilotatge s’haurà 
d’assegurar que ja es troben construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar 
definitives per a l’execució de l’obra restant.   

 
Procés:  
 

 El personal encarregat de la realització de l’estructura haurà de conèixer els 
riscos específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel 
desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat possible.  

 S’hauran de tenir presents les proteccions per evitar riscos de caigudes a 
diferent nivell en el procés de construcció de l’estructura:  

 
Construcció del forjat. 
 

 Si la construcció del forjat es fa seguint l’encofrat tradicional, es protegirà tot el 
seu perímetre amb xarxes subjectes a màstils tipus forca. L’ancoratge de l'asta 
es farà mitjançant caixetí o mitjançant anella segons les característiques del 
forjat. En cas que hi hagués el caixetí, s’haurà de procurar realitzar la seva 
execució prenent com a distància mínima la vorera del forjat, de 15 cm. Posat 
que se subjectés l'asta amb anella, la mateixa tindrà preceptivament una 
longitud d’ancoratge no inferior al cantell del forjat quedant la pota, així 
mateixa situada, a una distància mínima de 15 cm de la vorera del forjat. La 
separació màxima dels màstils entre ells serà de cinc metres. La xarxa es 
col·locarà de forma que cobreixi el perímetre del forjat que s’està construint i la 
planta immediata inferior, ancorant-la en ella. Per aquest motiu, en la fase de 
formigonada d’aquesta planta, es preveuran els elements d’ancoratge com a 
màxim a cada metre. Es prendran les precaucions adequades en totes les 
cantonades sortints del perímetre del forjat, de col·locar dos màstils en 
esquadra perpendiculars a la façana, amb l’objectiu de què la xarxa tingui la 
separació necessària per adaptar-se al perímetre adequadament. Posat que es 
donés la impossibilitat tècnica de col·locar xarxes verticals sustentades per 
forques, s’instal·laran xarxes horitzontals sustentades per mènsules, tenint 
present que s’instal·len al forjat immediat inferior al qual s’està construint.  

 En el formigonat de pilars, s’haurà d’emprar la torreta de formigonat amb 
baranes laterals a la plataforma.  

 
 
Altres consideracions: 
 

 En les lloses de formigó, en el procés de ferrallat per evitar l'aixafament de les 
armadures  s’hauran de col·locar unes plataformes de circulació de 60 cm. 
d’ample, com a mínim.  
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 En cas que siguin encofrats unidireccionals amb biguetes prefabricades, s’haurà 
de circular de manera exclusiva a sobre de les bigues i biguetes, o sobre 
plataformes situades  amb aquesta finalitat.  

 El transport d'armadures, encofrats, puntals, bigueria, sotaponts, i d'altres 
elements auxiliars per a la realització de l'estructura es farà convenientment 
eslingat, recomanant que l’eslinga sigui de dos braços.  

 Els operaris que realitzin la col·locació de les armadures hauran d'emprar casc 
de seguretat, guants de cuir, granota de treball, botes de cuir de seguretat, 
cinturó portaeines i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar 
s’hi presenta qualsevol risc de caiguda a diferent nivell.  

 No s’haurà d’utilitzar l’acer corrugat per fer-ne útils de treball o altres elements 
auxiliars.  

 L’operari que realitzi l’abocada del formigó i el seu posterior vibrat haurà 
d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball i botes de 
goma de seguretat de canya alta.   

 El treballador que condueixi l’abocada del formigó, a través de cubilot o 
bomba, haurà d’estar situat sobre una plataforma de treball, col·locada a la 
part alta de l’encofrat, de 60 cm d’amplada i barana de seguretat.  

 Aquesta plataforma de treball pot estar sustentada per mènsules ancorades a 
l’encofrat o per una bastida tubular.  

 El vibrador estarà protegit de doble aïllament, així com l’aparell convertidor de 
freqüència.  

 Durant els processos de vibratge el treballador haurà d’emprar casc de 
seguretat, guants de neoprè, granota de treball i botes de goma de seguretat 
de canya alta.   

 El subministrament elèctric al convertidor del vibrador estarà convenientment 
aïllat, seguint  les instruccions del Reglament de Baixa Tensió.  

 El desencofrat el realitzarà un operari que emprarà guants de cuir, casc de 
seguretat, granota de treball i botes de cuir.  

 És prohibit de desencofrar amb la grua.  

 Els motlles es retiraran i es netejaran, d’aquesta manera es mantindrà l’obra 
endreçada i neta.  

 El quadre elèctric de zona haurà d’estar protegit per  evitar contactes elèctrics, 
sobreintensitats i curtcircuits, en conseqüència s’haurà de disposar del 
corresponent interruptor diferencial i dels respectius magnetotèrmics.  

 
Elements auxiliars:  
 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els 
treballs d’aquesta  activitat.  
 

- Escales de mà.  
- Grup compressor i martell pneumàtic.  
- Bombatge de formigó.  
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- Serra circular.  
- Armadura.  
- Grues i aparells elevadors.  

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los 
al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar  l’empresa constructora. 
(Art. 7 RD 1627/1997)  
 
4. Sistemes de protecció col·lectiva i senyalització. 
 
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat es troben 
constituïdes per:  
 

 Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i 
entornpeu L’alçada de la barana serà de 90 cm, i el passamà haurà de tenir com 
a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants hauran d’estar situats a 
2,5 metres entre ells com a  màxim.  

 Baranes modulars constituïdes per una carcassa perimètrica de tub buit de 
30x30x1 mm. i reforç central amb tub buit i a la  part central d’aquest mòdul es 
col·locarà un entramat de protecció constituït per una xarxa electrosoldada de 
150x150mm i un gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà 
sustentada per un guardacòs en forma de muntant.  

 Barana formada per xarxes tipus tennis plastificades. A la part superior disposa 
d’un tub quadrat que es clavetejarà a la xarxa, aquest tub a la vegada estarà 
subjectat per guardacossos cada 2,5m.  

 Xarxa electrosoldada de 150x150 mm i gruix de 6 mm.  

 Xarxes subjectes a màstils tipus forca: L’ancoratge del màstil es farà mitjançant 
caixetí o anella segons les característiques del forjat. En el cas de caixetí es 
procurarà realitzar la seva execució prenent com a distància mínima a la vorera 
del forjat, de 15 cm. Posat que es faci la subjecció amb anella, la mateixa tindrà 
preceptivament una longitud d’ancoratge mai inferior a la vora del forjat 
quedant la pota, així mateixa situada, a una distància mínima de 15 cm. de la 
vorera del forjat. La separació màxima entre màstils serà de cinc metres. La 
xarxa estarà formada per panys de 5x10 metres, de xarxa de 100x100 mm. com 
a màxim i corda de 4 mm. com a mínim. La corda perimetral ha de ser de 
poliamida de 12 mm. com a mínim.  

 Xarxes horitzontals subjectes per mènsules: formades per un cargol de pressió i 
un tornapunta. La xarxa estarà formada per panys de 3x3 metres, de xarxa de 
poliamida de 100x100 mm., com a màxim, i corda de 4 mm. com a mínim. La 
corda perimetral ha de ser de poliamida de 12mm. com a mínim. La xarxa serà 
subjectada al forjat mitjançant anelles embegudes en  el procés de formigonat, 
separades 20 cm i empoltrant-se en el forjat 5 cm. com a  mínim. L’altre extrem 
de la xarxa anirà agafada a la barra metàl·lica que es recolza en l’extrem de les 
mènsules contigües. Formant tot plegat un conjunt, de manera que quedi 
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garantit el fre de la caiguda d’un treballador des d’una alçada de 6 m com a 
màxim.  

 Bastides.  

 Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades 
amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm d'ample.  

 Xarxa electrosoldada de 150x150 mm i gruix de 6 mm.  

 Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades 
amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm. d’ample.  

 
Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a 
la normativa assenyalada en aquesta activitat:  
 

 Senyal d’advertència de càrrega suspesa.  

 Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.  

 Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.  

 Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.  

 Senyal d’advertència de risc elèctric.  

 Senyal de prohibit el pas als vianants.  

 Senyal de protecció obligatòria del cap.  

 Senyal de protecció obligatòria dels peus.  

 Senyal de protecció obligatòria de les mans.  

 Senyal de protecció obligatòria del cos.  

 Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.  
 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los 
al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar  l’empresa constructora. 
(Art. 7 RD 1627/1997)  
 

 
 
 
5. Relació d’equips de protecció individual. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els 
següents:  
 

 Treballs de transport (conductors i operadors de grua):  
- Cascos de seguretat.  
- Botes de seguretat.  
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- Granota de treball.  
- Cinturó antivibratori (molt especialment per les traginadores de trabuc 

”dúmpers” de petita cilindrada).  
 

 Treballs  amb encofrats(encofradors):  
- Cascos  de seguretat.  
- Botes de seguretat.  
- Guants de lona i cuir(tipus americà).  
- Granota de treball.  

 
 

 Treballs  amb armadures(armadors):  
- Cascos  de seguretat.  
- Botes de seguretat.  
- Guants de lona i cuir(tipus americà).  
- Granota de treball.  

 

 Treballs de formigonat i vibrat:  
- Cascos  de seguretat.  
- Botes de seguretat de goma de canya alta.  
- Guants de neoprè.  
- Granota de treball.   

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es 
dotarà als treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).  
 
Els Equips de Protecció individual hauran de  complir en tot moment els requisits 
establerts en el RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i 
les corresponents Normes NE.  
 
Estructures metàl·liques. 
 
1. Definició i descripció. 
 
1.1 Definició:  

 
Conjunt d’elements, verticals (pilars) i horitzontals (jàsseres i biguetes de perfil 
laminat, rodons d’acer corrugat, entrebigat de blocs ceràmics o de morter de ciment i 
formigó), que constitueixen la part  resistent i sustentant de l’edifici.  
 
1.2 Descripció:  
 
Característiques:  
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 Prefabricació i muntatge dels elements, pels quals es redueix el temps 
d’execució.  

 Petites toleràncies, per això, els elements d’acabat s’adapten amb exactitud en 
efectuar el muntatge.  

 No fa falta disposar de grans espais a peu d’obra.  

 Es treballa en sec.  
 
Construcció de l’estructura:  
 

 Sobre els fonaments es col·locaran les plaques de base dels pilars.  

 Es munten, primerament, els pilars de dues o tres plantes, en cas d’edificis en 
alçada.  

 Després es munten les bigues principals.  

 La unió entre els elements estructurals es pot realitzar mitjançant passadors o 
soldadura elèctrica.  

 Un cop s’hagi col·locat la bigueria principal es col•loca la xapa de l’encofrat, en 
el cas de llosa armat, o bigueta i revoltó, en el cas d’encofrat unidireccional.  

 Finalment es formigona el forjat, repetint-se el cicle.  
 
Per realitzar estructures metàl·liques serà imprescindible considerar l’equip humà 
següent:  
 

 Encofradors.  

 Ferrallistes.  

 Operaris d’abocament i vibrat del formigó.  

 Conductors de formigonera.  

 Operaris per al bombeig del formigó.  

 Operadors de grua.  

 Soldadors.  

 Operaris especialistes en el muntatge d’estructures metàl·liques.  
 
També serà necessari tenir presents els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la 
realització de l’estructura:  
 

 Maquinària: camió formigonera, grua, traginadora de trabuc “dumper” de 
petita cilindrada pel transport auxiliar, si calgués, maquinària taller ferralla, 
bomba de formigó, estintolaments, escales manuals, plataformes de càrrega i 
descàrrega, bastides, serra circular, etc.  

 Eines manuals.  

 Preses provisionals d’aigua i electricitat.   

 Instal·lació d’higiene i benestar.  
 
2. Relació de riscos i la seva avaluació.  
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Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos 
editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat 
només els Riscos més importants. I en la seva avaluació s’han tingut en compte les 
consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant : 
la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. En la confecció del 
Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en 
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin 
en el procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 
d’octubre.  L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament 
de prioritats per anul·lar, o en el seu cas, controlar i reduir els citats riscs, tenint en 
compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.  
 

Riscos  Probabilitat Gravetat Avaluació 
del risc 

1.- Caigudes de  persones a diferent nivell.  ALTA 
MOLT 
GREU 

CRÍTIC 

2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.  MEDIA GREU MEDI 

3.- Caiguda d' objectes per desplom MEDIA 
MOLT 
GREU 

ELEVAT 

4.- Caiguda d’objectes per manipulació.    MEDIA LLEU BAIX 

5.- Caiguda d’objectes.    MEDIA 
MOLT 
GREU 

ELEVAT 

6.- Trepitjades sobre objectes MEDIA LLEU BAIX 

7.- Cops contra objectes immòbils  MEDIA LLEU BAIX 

8.- Cops amb elements mòbils de 
màquines  

MEDIA GREU MEDI 

9.- Cops amb objectes o eines.  MEDIA LLEU BAIX 

11.- Atrapaments per o entre objectes.    MEDIA LLEU BAIX 

15.-Contactes tèrmics.        MEDIA GREU MEDI 

16.-Contactes elèctrics.    MEDIA 
MOLT 
GREU 

ELEVAT 

18.-Contactes amb substàncies càustiques 
o corrosives   

MEDIA LLEU BAIX 

19.-Exposició a radiacions.   MEDIA GREU MEDI 

20.-Explosions.    BAIXA 
MOLT 
GREU 

MEDI 

21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 

26.-O. R.: manipulació de materials 
abrasius.    

ALTA LLEU MEDI 

28.-Malalties causades per agents físics.    MEDIA GREU MEDI 

 
Observacions:  
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(6) Risc específic amb encofrats de fusta.  
(8) Risc causat pel  bombament de formigó “cop d’ariet” i a l’ús de la serra circular.  
(15 i 19) Risc específic de la soldadura elèctrica i del tall oxiacetilènic de metalls .  
(28) Risc causat per vibracions del dúmper i radiacions ultraviolades i infraroges.  
 
3. Norma de seguretat 
 
Posada a punt de l’obra per realitzar aquesta activitat: 
 

 L’accés a cotes inferiors a la rasant del carrer es realitzarà mitjançant escales 
incorporades a mòduls de bastida tubular.  

 Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat de pilotatge 
s’haurà d’assegurar que ja es trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i 
Benestar definitives per a l’execució de l’obra restant.   

 
Procés:  
 

 El personal encarregat de la realització de l’estructura haurà de conèixer els 
riscos específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel 
desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat possible.  

 S’hauran de tenir presents les proteccions per  evitar riscos de caigudes a 
diferent nivell en el procés de construcció de l’estructura.  

 
 
 
 
 
Durant el muntatge de l’estructura metàl·lica. 
 

 En els desplaçaments per sobre d’una biga els muntadors de l’estructura 
hauran de portar el cinturó de seguretat ancorat a:  

 
- Un amarratge (de cable o teixit) que abraçarà a la corresponent biga de 

manera que  no ofereixi cap obstacle en el desplaçament del 
treballador, aquest amarratge es trobarà constituït per un mosquetó en 
un dels extrems i en l’altre per una anella, de manera que el mosquetó 
s’enganxi a l'anella configurant tot un conjunt que abraci a la biga 
anteriorment esmentada. Aquest amarratge en cas de caiguda al buit 
del treballador haurà de suportar el pes del mateix i quedant així sospès 
de la biga.  

- Un cable fiador tensat instal·lat de punta a punta de la biga tot i 
facilitant el desplaçament de l’ancoratge mòbil.  
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 En els desplaçaments a alçades diferents de l’estructura s’empraran escales 
metàl·liques manuals, les quals disposaran d’uns garfis en el seu extrem per 
poder subjectar-se als respectius pilars metàl·lics.  

 Esdevindrà obligatori disposar de cèrcols de protecció de caiguda en aquestes 
escales metàl·liques manuals que s’usen com les escales de gat, i ancoratge 
mòbil guiat a la seva part central.  

 És prohibit de recolzar-se, asseure's, desplaçar-se per sobre d’una biga alhora 
que aquesta es troba suspesa per la grua. Tot el treball s’haurà de fer des d'un 
lloc fix, sense que estigui suspès per cap grua.  

 La instal·lació de plataformes provisionals entre biga i biga hauran de disposar 
de les corresponents baranes reglamentàries, és a dir, passamans a 90 cm, 
barra intermitja i entornpeu. L’amplada mínima de la plataforma haurà de ser 
de 60 cm.  

 S’ha de procurar que el muntatge de l’estructura metàl·lica no sobrepassi dues 
o tres plantes de la realització del corresponent forjat.  

 Les circumstàncies de què l’ estructura vagi en avançada sobre els treballs en el 
forjat, permeten que puguin fixar-se les proteccions a pilars i bigues principals a 
l’alçada i al moment adient i d’aquesta forma realitzar els treballs amb total 
seguretat  

 El muntatge de pilars no acostuma a ser problemàtic, realitzat sobre forjat i 
amb proteccions de xarxes  o barana. El muntatge de bigues caldrà  realitzar-lo 
des de plataformes dissenyades per a aquesta finalitat.  

 
Protecció de buits horitzontals. 
 

 Fusta: Es taparan els forats amb fusta i en el cas que hi hagi llosa de formigó es 
clavetejaran a la mateixa.  

 Barana o xarxes: Posat que el buit sigui d’una dimensió que  faci impossible la 
col·locació de les malles electrosoldades s’instal·laran les corresponents 
baranes o xarxes horitzontals.  

 S’establirà una zona d’aplec on prèviament es compactarà el terreny per a 
contenir en aquesta les peces de gran tonatge.  

 Si l’ aplec de materials es trobés fora de l’àrea d’influència de gir de la grua 
torre, el transport de perfils metàl·lics de l’estructura a aquesta àrea es 
realitzarà mitjançant una grua mòbil, considerant les dimensions de la càrrega, 
aquesta haurà d’estar dirigida per dos operaris en  el seu transport horitzontal, 
mitjançant sengles cordes lligades als extrems dels perfils per evitar possibles 
moviments d’oscil·lació.  

 L’eslingat de la càrrega es realitzarà mitjançant eslingues de dos braços 
suficientment separades per garantir la seva estabilitat (l' angle entre eslingues 
ha de ser major de 30º).  

 S’ha de complir a cada moment el RD 2370/1996, del 18 de novembre, pel qual 
s’aprova  la Instrucció tècnica complementària MIE-AEM 4 del Reglament 
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d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a grues mòbils autopropulsades 
usades.  

 El transport de perfils, armadures, encofrats, puntals, bigueria, sotaponts, i 
altres elements auxiliars per a la realització de l’estructura es realitzarà 
convenientment eslingat, recomanant que l’eslinga sigui de dos braços.  

 Les maniobres d’ubicació in situ de pilars i bigues seran guiades per un operari. 
Entre pilars s’estendran cables de seguretat als quals s’hi lligarà el mosquetó de 
seguretat, que serà emprat en els desplaçaments sobre les ales de les bigues.  

 Els operaris que realitzin les tasques de col·locació de perfils metàl•lics hauran 
d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona, granota de treball, botes de 
cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en els treballs a desenvolupar hi ha 
qualsevol risc de caiguda a diferent nivell.  

 Una vegada s’hagi muntat la corresponent jàssera es col·locaran les xarxes tipus 
mènsula.  

 Les xarxes s’hauran de revisar puntualment una vegada finalitzats els treballs 
de soldadura realitzats sobre la seva verticalitat.  

 És prohibit d’elevar una nova alçada sense comprovar que s’hagin finalitzat els 
cordons de soldadura a les alçades immediates inferiors  

 A les operacions de soldadura per a bigues, jàsseres, etc. realitzades in situ es 
confeccionarà una guíndola de soldador, amb una barana perimètrica d’un 
metre d’alçada formada per passamans, barra intermitja i entornpeu.  

 Per evitar en la mesura del possible l’oxitallada en alçada, els perfiles s’hissaran 
tallats a la mesura requerida pel muntatge.  

 En l’ús del tall oxiacetilènic es tindrà present que el bufador  contingui les 
vàlvules antirretrocés, que les mànegues d’alimentació estiguin en bon ús, que 
les bombones, de gas estiguin subjectes al carretó portabombones i que els 
manòmetres estiguin en bones condicions.  

 Posat que s’empri el bufador per al tall de perifèria “in situ”, amb risc d’incendi, 
es procurarà limitar en la mesura del possible, la cascada d’espurnes i trossos 
de ferro fosa, i per això es col·locarà a la seva verticalitat una manta ignífuga.  

 Posat que s’empri, la soldadura elèctrica també es procedirà de la mateixa 
manera, col·locant una manta ignífuga.  

 En l’ús de soldadura elèctrica es tindrà present que el portaelectrodes estigui 
convenientment aïllat, que els cables d’alimentació estiguin en perfecte estat i 
que el grup de transformació estigui convenientment aïllat per  evitar el risc de 
contactes elèctrics.  

 Posat que es faci el  muntatge de l’estructura metàl·lica a base de passadors, 
l’operari que realitzi aquesta operació emprarà el  cinturó de seguretat 
convenientment ancorat o situat dintre d’una guíndola.  

 L’operari que realitzi aquest treball haurà d’emprar  casc de seguretat amb 
protector auditiu tipus orellera, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de 
treball i botes de seguretat de cuir.  
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 En el control de la qualitat de la soldadura mitjançant processos de radiacions 
gamma, l’operari ha d’anar protegit amb davantal, guants adequats i polaines 
per evitar que les radiacions gamma li arribin el seu cos.  

 És prohibit, en el cas que s’abandoni el tall d’obra, dipositar a terra la pinça i 
l’elèctrode directament connectat al grup; i inclòs en el cas d’un perllongat 
abandó del tall d’obra deixar el grup transformador en tensió.  

 És prohibida la permanència d’operaris a la vertical dels treballs de soldadura.  

 En el muntatge de l’estructura metàl·lica l’accés al tall d’obra es realitzarà 
mitjançant escales manuals, tenint present el lligat d’aquestes en la seva part 
superior i sabates antilliscant a la seva part inferior.  

 Per a l’accés entre plantes, tot esperant l’escala definitiva, es construirà un 
mòdul d’escala de dos o tres plantes, que s’anirà hissant a mesura que vagi 
avançant l’execució de l’estructura.  

 És prohibit d’enfilar-se directament per l’estructura.  

 No s’ha d’emprar l’acer corrugat per  fer eines de treball o elements auxiliars.  

 Si l’encofrat es troba format per xapes metàl·liques d’encofrat perdut, s’ 
aplegaran  entre biga i biga,  tot i procurant que la seva alçada no sigui mai  
superior a 0,5 metres.  

 La col·locació de l’encofrat es realitzarà sempre des de la part que  ja es trobi 
muntada.  

 La malla electrosoldada s’ aplegarà entre biga i biga,  tot i procurant que la seva 
alçada no sigui mai superior a 0,5 metres.  

 A les lloses de formigó, en el procés de ferrallat per evitar l’aixafament de les 
armadures caldrà col·locar unes plataformes de circulació de 60 cm. d’amplada, 
com a mínim.  

 Posat que treballem amb encofrats unidireccionals amb biguetes, s’haurà de 
circular exclusivament sobre les bigues i biguetes, o sobre plataformes situades 
amb aquesta finalitat.  

 L’operari que realitzi l‘abocada del formigó i el seu  posterior vibrat haurà 
d’emprar  casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball i botes de 
goma de seguretat de canya alta.   

 El vibrador es trobarà protegit de doble aïllament, així com l’aparell convertidor 
de freqüència.  

 En els processos de vibrat el treballador haurà d’emprar  casc de seguretat, 
guants de neoprè, granota de treball i botes de goma de seguretat de canya 
alta.   

 El subministrament elèctric al convertidor del vibrador es trobarà 
convenientment aïllat, conforme a les instruccions del Reglament de Baixa 
Tensió.  

 El quadre elèctric de zona haurà d’estar protegit per evitar contactes elèctrics i 
sobreintensitats i curtcircuits, per consegüent haurà de disposar del 
corresponent interruptor diferencial i els seus respectius magnetotèrmics.  
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 Si hi ha edificis d ‘una gran alçada, en la mesura del possible, un cop realitzat el 
forjat es procurarà que l’accés del personal a la planta es realitzi mitjançant 
ascensors d’obra, amb la finalitat de  canalitzar el trànsit del personal a l’obra.  

 Les elevacions a les diferents plantes, on es prevegi la immediata construcció 
dels tancaments, es col·locaran plataformes de càrrega i descàrrega, per  
facilitar l’elevació de material.  

 El trasbals de material paletizat a l’interior de les plantes es realitzarà 
mitjançant toros.  

 El transport horitzontal, si el forjat ho permet, pot realitzar-se mitjançant 
carretons elevadors.  

 Una vegada realitzat el forjat, i depenent de les dimensions d’aquest i del 
material emmagatzemat en ell, es col·locarà a prop de l’accés principal un 
extintor contra incendis del tipus  que es necessiti.  

 Als quadres elèctrics de zona es col·locaran extintors de CO.  

 S’hauran d’emprar mantes ignífuges sempre que per les característiques del  
tipus de treball  es pugui produir un incendi.  

 S’haurà de considerar la previsió d’un sistema contra incendis en els talls d’obra 
on es realitzin treballs susceptibles de generar un incendi (per exemple: 
soldadures, tall de metalls mitjançant bufador, tractament tèrmic mitjançant 
material bituminós).  

 S’haurà de mantenir a cada moment el tall d’obra net i endreçat.  

 S’haurà de garantir, a cada moment, la il·luminació diürna i nocturna.  

 S’haurà de garantir a tots els talls d’obra el subministrament elèctric.  

 S’haurà de garantir el subministrament d’aigua a totes les plantes.  

 S’haurà de garantir l’evacuació de runes.  
 
Nous elements auxiliars:  
 
A aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per fer els 
treballs d’aquesta activitat.  
 

- Grues i aparells elevadors.  
- Màquina pilotadora de trepà i grua mòbil de gelosia.  
- Passarel·les. 
- Soldadura elèctrica.  
- Esmoladora angular.  

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los 
al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. 
(Art. 7 RD 1627/1997)  
 
4. Sistemes de protecció i senyalització col·lectiva 
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Les proteccions col·lectives citades a les normes de seguretat es troben constituïdes 
per:  
 

 Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermitja i 
entornpeu L’alçada de la barana serà de 90 cm, i el passamà haurà de tenir com 
a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d'alçada. Els muntants hauran d’estar situats a 
2,5 metres entre ells com a  màxim.  

 Baranes modulars constituïdes per una carcassa perimètrica de tub buit de 
30x30x1 mm. i reforç central amb tub buit i a la  part central d’aquest mòdul es 
col·locarà un entramat de protecció constituït per una malla electrosoldada de 
150x150mm. i un gruix de ferro de 6mm. Aquesta barana modular estarà 
sustentada per un guardacòs en forma de muntant.  

 Barana formada per xarxes tipus tennis plastificada. A la part superior disposa 
d’un tub quadrat que es clavarà a la xarxa, aquest tub a la vegada estarà 
subjectat per guardacossos cada 2,5m.  

 Malla electrodosada de 150x150 mm i gruix de 6 mm.  

 Xarxes horitzontals subjectes per mènsules: formades per un cargol de pressió i 
un tornapuntes. La xarxa estarà formada per panys de 3x3 metres, de xarxa de 
poliamida de 100x100 mm., com a màxim, i corda de 4 mm. com a mínim. La 
corda perimètrica ha de ser de poliamida de 12mm. com a mínim. La xarxa es 
subjectarà al forjat mitjançant anelles embegudes en  el procés de formigonat, 
separades 20 cm i empoltrant-se al forjat 5 cm com a mínim. L’altre extrem de 
la xarxa anirà agafada a la barra metàl·lica que es recolza en l’extrem de les 
mènsules contigües. Formant tot plegat un conjunt, de manera que quedi 
garantit el fre de la caiguda d’un treballador des d’una alçada de 6 metres com 
a màxim.  

 Extintors d’incendis tipus A i/o B, segons els casos.  

 Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres amb taulons 
de 2,5 cm de gruix i 20 cm d’ample.  

 Extintor de pols química seca.  
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, 
conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat:  
 

 Senyal d’advertència de càrrega suspesa.  

 Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.  

 Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.  

 Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.  

 Senyal d’advertència de material inflamable.  

 Senyal d’advertència de risc elèctric.  

 Senyal de prohibit  el pas als vianants.  

 Senyal de no fumeu.  

 Senyal de protecció obligatòria del cap.  

 Senyal de protecció obligatòria dels peus.  



  ANNEX 11. MEMÒRIA ESTUDI SEGURETAT I SALUT 
 

250 
 

 Senyal de protecció obligatòria de les mans.  

 Senyal de protecció obligatòria del cos.  

 Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.  
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los 
al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. 
(Art. 7 RD 1627/1997)  
 

 
5. Relació d’equips de protecció individual. 
  
Els Equips de Protecció Individual de les activitats més representatives:  
 

 Treballs de transport (conductors i operadors de grua):  
- Cascos de seguretat.  
- Botes de seguretat.  
- Granota de treball.  
- Cinturó antivibratori (molt especialment per les traginadores de trabuc 

”dúmpers” de petita cilindrada).  
 

 Treball amb encofrats i armadures:  
- Cascos  de seguretat.  
- Botes de seguretat.  
- Guants de lona i cuir (tipus americà).  
- Granota de treball.  
- Davantal, en cas de treballs en taller ferralla.  

 

 Pels treballs amb el bufador:  
- Cascos de seguretat.  
- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d'infrarojos.  
- Guants de cuir.  
- Davantal de cuir.  
- Granota de treball.  
- Botes de cuir amb polaines.  

 

 Pels treballs de soldadura elèctrica:  
- Cascos de seguretat.  
- Pantalla amb vidre inactínic.  
- Guants de cuir.  
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- Davantal de cuir.  
- Granota de treball.  
- Botes de cuir amb polaines.  

 

 Treballs de bulonat:   
- Cascos de seguretat.  
- Botes de seguretat.  
- Guants de cuir i lona (tipus americà).  
- Granota de treball.  
- Botes de cuir amb polaines.  

 

 Treballs de formigonat i vibrat:  
- Cascos  de seguretat.  
- Botes de seguretat de goma de canya alta.  
- Guants de neoprè.  
- Granota de treball.   

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d'altres elements de protecció, es 
dotarà als treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).  
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits 
establerts al R.D. 773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i 
les corresponents Normes UNE.  

2.2.7 Cobertes 
 
1. Introducció. 
 
1.1 Definició: 
 
Conjunt constructiu format per tota una sèrie d’elements que, col·locats en la part 
exterior d’un edifici el cobreixen i el protegeixen de les inclemències del temps.  
 
1.2 Tipus de cobertes:  
 

 Cobertes planes:  
- Trepitjables.  
- No trepitjables.  

 
 

 Cobertes inclinades:   
- De fibrociment.  
- Galvanitzades.  
- Aliatges lleugers. -pissarra.  
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- Sintètics.  
- Teula.  
- Xapa.  

 

 Llanternes.  
 
1.3 Observacions generals:  
 
Una vegada s’hagi finalitzat l’estructura es construirà la coberta, amb l’objectiu d’evitar 
les humitats per filtració o per condensació, a part de proporcionar un cert grau 
d’aïllament. S’haurà de considerar una previsió d’accés a la coberta.  
 
S’haurà de preveure l’aplec de materials necessaris per a la realització de la coberta, 
amb aquesta finalitat es farà ús dels sistemes d'elevació tenint en compte que es 
recomana, un cop realitzat aquest aplec, cal iniciar el desmuntatge de la grua i enllestir 
el muntatge del muntacàrregues. El muntacàrregues pot arribar fins al forjat de la 
coberta.  
 
Si atenent a les característiques de l’obra no s’ha previst l’ús del muntacàrregues es 
pot instal·lar en el forjat de la coberta una Grueta (maquinillo) que ajudarà a enllestir 
les elevacions del material necessari. La instal·lació de la grueta s’haurà de realitzar de 
manera que quedi garantitzada la seva estabilitat, respectant en cada moment la 
capacitat màxima d’elevació, estipulada en la seva placa de característiques.  
 
En la construcció de la coberta només s’ha de desmuntar les proteccions col·lectives en 
el lloc on s’estigui realitzant aquesta.   
 
S’ha de considerar, abans d'iniciar aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les 
cerques perimetrals de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; 
les instal·lacions d'higiene i benestar, tanmateix, les preses provisionals d’obra (aigua i 
electricitat).  
 
Coberta plana  
 
1. Definició i descripció. 
 
1.1 Definició:  
 
Conjunt constructiu amb petits pendents (aproximadament inferiors al 5%), que 
inclouen una làmina totalment impermeable i flexible, amb juntes també 
impermeables, per  facilitar el vessament de l’aigua.  
 
1.2 Descripció:  
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La coberta plana es construeix sobre l’últim forjat, que li serveix de suport. 
Generalment, aquest forjat ha estat construït igual que la resta. Hauran de ser 
accessibles pel manteniment.  
 
Les cobertes planes poden tenir cambra de ventilació.  
Les fases principals de la construcció d’una coberta plana són:  
 

 La formació dels pendents.  

 Aïllament i impermeabilització.  

 L'acabat.  
 
El sistema utilitzat per a la formació dels pendents dependrà del tipus de coberta, es 
poden realitzar amb envanet de sostremort i solera, o bé mitjançant altres 
procediments més actuals, com per exemple l’ús de formigó cel·lular, argiles 
expandides, perlita, arlita, etc.  
 
La impermeabilització es pot aconseguir mitjançant:  
 

 Teles asfàltiques, aquestes làmines es solapen soldant-se en calent.  

 Làmines butíliques, la unió es realitza amb coles que actuen com adhesiu.  

 recs asfàltics, formant una pel·lícula impermeable aplicada “in situ”.  
 
L’acabat té la funció de protegir la impermeabilització. Es pot realitzar amb rajoles 
comunes o rajoles, etc., si ha de ser transitable o amb grava, i teles autoprotegides si 
no ho ha de ser.  
 
Segons els paràmetres constructius anteriorment esmentats podem distingir diferents 
tipus de cobertes planes:  
 

 Terrat a la catalana: consisteix a fer una solera, tan deslligada com sigui 
possible de les parets laterals, sustentada sobre envanets transversals a 
l’embigat, formant una cambra d’aire.  

 Coberta convencional:  

 Coberta invertida: coberta no trepitjable que té l’aïllament tèrmic col·locat a 
l’exterior de la cara superior de la làmina impermeable, per protegir-la dels 
canvis tèrmics.  

 
Per a realitzar estructures de formigó armat serà imprescindible considerar l’equip 
humà  següent:  
 

 Operaris d’abocada del formigó cel·lular.  

 Operaris per al bombeig del formigó.  

 Operadors de grua.  

 Paletes.  



  ANNEX 11. MEMÒRIA ESTUDI SEGURETAT I SALUT 
 

254 
 

 
També serà necessari tenir present els mitjans auxiliars necessaris per  dur a terme la 
realització de l’estructura:  
  

 Maquinària: camió formigonera, grua, traginadora de trabuc “dúmper” de 
petita cilindrada pel transport auxiliar,  bomba de formigó, etc.  

 Estris: bastides de cavallets, bastida de façana, proteccions col·lectives i 
personals, etc.  

 Eines manuals.  

 Preses provisionals d’aigua i electricitat.   

 Instal·lacions d’higiene i benestar.  
 
2. Relació de riscos i la seva avaluació. 
 
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos 
editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat 
només els Riscos més importants. I en la seva avaluació s’han tingut en compte les 
consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant : 
la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. En la confecció del 
Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en 
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin 
en el procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 
d’octubre.  L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament 
de prioritats per anul·lar, o en el seu cas, controlar  i reduir els citats Riscos, tenint en 
compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.  
 

Riscos  Probabilitat  Gravetat  Avaluació 
del risc  

 1.- Caigudes de  persones a diferent nivell.  ALTA  
MOLT 
GREU  

CRÍTIC  

 2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.   ALTA  GREU  ELEVAT  

 4.-Caiguda d’objectes per manipulació.    MEDIA  LLEU  BAIX  

 5.-Caiguda d’objectes.    ALTA  GREU  ELEVAT  

 9.-Cops amb objectes o eines.  BAIXA  LLEU  ÍNFIM  

11.-Atrapaments per o entre objectes.   BAIXA  GREU  BAIX  

15.-Contactes tèrmics.        BAIXA  GREU  BAIX  

16.-Contactes elèctrics  MEDIA  GREU  BAIX  

18.-Contactes amb substàncies càustiques 
o corrosives   

MEDIA  LLEU  BAIX  

19.-Exposició a radiacions.   BAIXA  LLEU  ÍNFIM  

20.-Explosions.    BAIXA  
MOLT 
GREU  

MEDI  

21.-Incendis.  BAIXA  GREU  BAIX  
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26.-O. R.: manipulació de materials 
abrasius.    

BAIXA  LLEU  
ÍNFIM  

27.-Malalties causades per agents químics  BAIXA  LLEU  ÍNFIM  

28.-Malalties causades per agents físics.    BAIXA  GREU  BAIX  

 
 
 
 
Observacions:  
 
(8) Risc a causa del  bombament de formigó “cop d’ariet”. (15  I 19)    Risc específic a 
causa de la manipulació del calefactor per unir làmines asfàltiques.  
(28) Risc causat per radiacions d’infraroigs.  
 
3. Norma de seguretat. 
 
Posada a punt de l’obra per realitzar aquesta activitat: 
  

 El muntacàrregues de l’obra es perllongarà per donar servei a la planta coberta, 
o quan no se’n tingui, s’emprarà la grua torre tenint en compte que la ploma 
passi 3 metres, com a mínim, per sobre de la cota més alta de la coberta.  

 Donats els treballs que es desenvolupen en l’activitat de la construcció de la 
coberta s’haurà d’assegurar que ja es troben construïdes les instal·lacions 
d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra restant.  

 
Procés:  
 

 El personal encarregat de la construcció de la coberta haurà de conèixer els 
riscos específics de l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar la 
construcció de la coberta amb la major seguretat que sigui possible.  

 S’hauran de tenir presents les proteccions necessàries per evitar riscos de 
caigudes a diferent nivell durant la construcció de la coberta.  

 
Protecció de buits perimetrals.  
 

 En primer lloc s’haurà de procurar construir, quan abans millor, si es troba  
definit en el projecte, l’ampit perimetral.  

 Posat que aquesta coberta no tingués ampit, s’hauran d’instal·lar en tot el 
perímetre del forjat de la coberta les corresponents baranes de seguretat.  

 Posat que fos totalment impossible anul·lar el risc de caiguda amb els elements 
constructius o mitjançant baranes de seguretat, es recorrerà a cables fiadors 
lligats a punts forts de la llimatesa, per a l’ancoratge del mosquetó del cinturó 
de seguretat.  
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 Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres agafades amb 
taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm. d’ample.  

 Bastida de façana: posat que la construcció de l’edifici s’hagi realitzat 
mitjançant la col·locació d’una bastida de façana es procurarà augmentar en un 
mòdul el mateix amb la finalitat d’anul·lar el risc de caiguda a diferents nivells i 
per facilitar l’accés a aquesta planta des  de la mateixa bastida. En la coronació 
d’aquestes bastides s’establirà una plataforma quallada de taulons en tota la 
seva amplada complementant-se alhora amb  una barana de seguretat que 
sobrepassi 90 cm. la cota del perímetre de la coberta.  

 
Protecció del buits del forjat horitzontal. 
S’haurà de protegir la seva totalitat mitjançant la col·locació d’un  dels següents 
elements esmentats a continuació:  
 

 Malla electrosoldada: la xarxa de repartiment es perllongarà a través dels forats 
a l'execució del mateix forjat. Posat que el projecte no contemplí l’ús de la 
malla electrosoldada, aquests buits es protegiran cobrint-los amb una  malla 
electrosoldada embeguda al formigó.  

 Tapes de fusta: els forats es taparan amb fusta i al posat que hi hagi llosa de 
formigó és clavetejarà a la mateixa.  

 Baranes: Baranes a 90 cm. d’alçada, amb barra intermitja i entornpeu sustentat 
per muntants. Es convenient emprar el guardacòs (cargols) com muntant de la 
barana.  

 Per evitar el risc de caiguda d’objectes a les elevacions de material al terrat es 
realitzarà mitjançant bateas (plataformes d’hissat). Així com el material ceràmic 
que s’empri s’hissarà  convenientment lligat o encintat al corresponent palet.  

 Es suspendran els treballs  al terrat quan la velocitat del vent sigui superior a 60 
Km/h, per  prevenir del risc de caiguda d’objectes i persones.  

 En el cas que es treballi a la coberta, i hi hagi la presència d‘una línia elèctrica 
d’alta tensió no es treballarà a la coberta sense respectar la distància de 
seguretat; davant de la impossibilitat de respectar aquesta distància, serà 
necessari demanar a la companyia el tall del corrent elèctric per aquesta línia 
mentre es realitzen aquests treballs.   

 Els rotllos de tela asfàltica es repartiran uniformement per evitar 
sobrecàrregues, calçats per evitar que rodin per l’efecte del vent, aniran 
ordenats  per zones de treball per facilitar la seva  manipulació.  

 Els recipients que transportin líquids de segellaments (betums, asfalts, morters, 
silicones) s’ompliran de tal manera que no es produeixin vessaments 
innecessaris.  

 Les bombones de gas butà es mantindran en posició vertical, lligades al carret 
portabombones i a l’ombra, evitant la seva exposició al sol.  

 L’accés a la coberta amb l’escala de mà no es practicarà en buits inferiors a 
50x70 cm. Sobrepassant l’escala en 1 metre l’alçada a guardar.  
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 El formigó de formació de pendents (o formigó cel·lular, o alleugerit, etc.) es 
servirà a coberta amb el cubilet de la grua torre o, si no n’hi ha mitjançant 
bombeig.  

 S’establiran "camins de circulació" sobre les zones de procés de fraguat o 
enduriment d’una amplada de 60cms .  

 Les planxes de polistirè es tallaran sobre banc i només seran admesos talls 
sobre el terra per realitzar els petits ajusts. 

 Hi haurà una zona d’emmagatzematge habilitada per a productes bituminosos i 
inflamables, i en aquesta zona hi haurà un extintor de pols química seca.  

 Si l’aplec de les bombones es realitza dintre d’un espai tancat cal garantir la 
seva ventilació.  

 S’instal·laran senyals de perills d’incendis.  

 L’hissat de la grava de remat de la coberta es realitzarà sobre plataformes 
emplintades. És prohibit d’omplir les plataformes per a evitar  d’aquesta 
manera vessaments innecessaris.  

 Les plataformes d’hissat de grava es governaran mitjançant cordes i mai 
directament amb les mans o el cos.  

 La grava es dipositarà sobre la coberta per al seu batec i anivellació, tot i evitant 
sobrecàrregues puntuals sobre el forjat.  

 El material de coberta (teules, pissarres, etc.) s’hissarà sobre plataformes 
emplintades, segons són enviades pels fabricants, perfectament apilonats i 
anivellats els paquets i lligats tot el conjunt a la plataforma d’hissat. Es 
repartiran per la coberta evitant sobrecàrregues puntuals sobre el forjat.  

 A cada moment la coberta es mantindrà neta i ordenada, amb aquesta finalitat, 
els plàstics, cartrons, papers i fleixos procedents dels diversos empaquetats es 
recolliran immediatament després d’obrir els paquets per a la seva posterior 
evacuació.  

 Els operaris que realitzin la construcció de la coberta hauran d’emprar casc de 
seguretat, guants de cuir, granota de treball, botes de cuir de seguretat i 
cinturó de seguretat.  

 El quadre elèctric de zona haurà d’estar protegit per evitar contactes elèctrics, 
sobreintensitats i curtcircuits, així mateix, s’haurà de disposar del corresponent 
interruptor diferencial i els respectius magnetotèrmics.  

 
Nous elements auxiliars:  
 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per fer els 
treballs d’aquesta activitat.  
 

- Escales de mà.  
- Dúmpers de petita cilindrada.  
- Grues i aparells elevadors.  
- Transpalet manual: carretó manual.  
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Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los 
al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar  l’empresa constructora. 
(Art. 7 RD 1627/1997)  
 
4. Sistemes de protecció col·lectiva i senyalització. 
 
Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben 
constituïdes per:  
 

 Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermitja i 
entornpeu de fusta, subjectats a un muntant que podrà estar format per un 
cargol de pressió o un tub embegut al forjat o una fusta  convenientment 
clavetejada a la cantonada del forjat. L’alçada de la barana  serà de 90 cm., i el 
passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d'alçada. Els 
muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim.  

 Barana formada per xarxes tipus tennis plastificades. La part superior disposa 
d’un tub quadrat que es clavetejarà a la xarxa, aquest tub alhora estarà 
subjectat per guardacossos cada 2,5m.  

 Tapes de fusta: es taparan els forats amb fusta i posat que hi hagi llosa de 
formigó es clavetejarà a la mateixa.   

 Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm.  

 Bastides.  

 Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades 
amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm. d’ample.  

 
Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a 
la normativa assenyalada  en  aquesta activitat:  
 

 Senyal d’advertència de càrrega suspesa.  

 Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.  

 Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.  

 Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.  

 Senyal d’advertència de risc elèctric.  

 Senyal d’advertència de risc d’incendi.  

 Senyal de prohibit el pas als vianants. 

 Senyal de protecció obligatòria del cap.  

 Senyal de protecció obligatòria dels peus.  

 Senyal de protecció obligatòria de les mans.  

 Senyal de protecció obligatòria del cos.  

 Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.  
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los 
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al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar  l’empresa constructora. 
(Art. 7 RD 1627/1997)  
 

 
 
5. Relació d’equips de protecció individual. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els 
següents:  
 

 Treballs de transport (conductors i operadors de grua):  
- Cascos de seguretat.  
- Botes de seguretat.  
- Granota de treball.  
- Cinturó antivibratori (molt especialment per a la traginadora de trabuc 

“dúmper” de petita cilindrada).  
 

 Treballs amb formigonat:  
- Cascos  de seguretat de goma de canya lata.  
- Botes de seguretat.  
- Guants de neoprè.  
- Granota de treball.  

 

 Per a treballs amb l’encenedor de segellament:  
- Cascos  de seguretat.  
- Guants de cuir.  
- Granota de treball.  
- Botes de cuir de seguretat.  

 

 Pel ram de paleta:   
- Cascos  de seguretat.  
- Guants de cuir.  
- Granota de treball.   
- Botes de seguretat de goma de canya alta.  
- Cinturó de seguretat, si calgués.  

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran 
proporcionats als treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).  
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Els Equips de Protecció individual s’hauran de  complir a cada moment els requisits 
establerts al RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les 
corresponents Normes UNE.  

2.2.8 Tancaments 
 
Tancaments exteriors. 
 
1. Introducció. 
 
1.1 Definició:  

 
Element constructiu que tanca i limita lateralment l’edifici.  
 
1.2 Tipus de tancaments exteriors:  
 
Façanes de fàbrica:  

 Blocs.  

 Maons:  
- Obra vista.  
- Revestit.  
- Acabats penjats.  

 Vidre.  
 
Façanes prefabricades:    

 Tancament cortina.   

 Plafons pesats de formigó.  

 Plafons lleugers.  
 
1.3 Observacions generals:  
 
La construcció dels tancaments exteriors s' haurà de realitzar un cop s’hagi finalitzat el 
forjat corresponent, per això haurà de considerar-se, en primer lloc, l’aplec del 
material a les respectives plantes per a la confecció d'aquest tancament.  
 
Segons criteris d'eficàcia i seguretat,  l’empresa constructora haurà de considerar una 
previsió d'elements auxiliars, com bastides penjades i/o bastides de façana, 
plataformes elevadores, etc.  
 
En la construcció del corresponent tancament només s’hauran de desmuntar les 
proteccions col·lectives al lloc on s'estigui construint.   
 
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical dels materials es preveurà que 
estigui instal·lat el muntacàrregues, les guies del qual estaran perfectament ancorades 
a l'estructura de l'edifici, segons criteris d'eficàcia i eficiència respecte a d’altres 
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aparells elevadors. També es pot considerar el desmuntatge de la grua torre si no s’ha 
previst cap elevació de pes superiors a la capacitat dels corresponents 
muntacàrregues, i tenint present que en casos puntuals es pot recórrer a la grua mòbil.  
 
A causa de la construcció dels tancaments, cal garantir la il·luminació a les zones de 
pas i de treball mitjançant  punts de llum, la potència dels quals serà d’una intensitat 
lumínica mitjana de 100 lux.  
 
Cal assegurar-se, abans d'iniciar aquesta activitat, que ja s'hagin instal·lat les tanques 
perimetrals de limitació del solar per evitar l'entrada de personal aliè a l' obra; les 
instal·lacions d' higiene i benestar, tanmateix, les preses provisionals de obra (aigua i 
electricitat).  
 
Tancaments cortina. 
  
1. Definició i descripció. 
  
1.1 Definició:  

 
Tancament d’edificis constituït per una estructura auxiliar que passa per davant de 
l’estructura de l’edifici i sobre la qual s’acoblen els elements lleugers de tancament.  
 
1.2 Descripció:  

 
El tancament cortina estarà constituït fonamentalment pels següents elements:  
 

 Estructura auxiliar, el muntatge de la qual es realitzarà segons els següents 
sistemes:  

- Sistema 1: Format per muntants verticals i travessers horitzontals.  
- Sistema 2: Format només per muntants verticals.  

 

 Elements de tancament, pròpiament dits.  
 
Pel sistema 1: Elements opacs i/o transparents que s’acoblin individualment i per 
separat sobre l’estructura auxiliar.  
 
Pel sistema 2: Plafons complets executats en taller formats per elements opacs i/o 
transparents muntats sobre bastidor i que s’ acoblen sobre els muntants.  
 
Per realitzar els tancaments de tancament cortina, serà imprescindible considerar 
l’equip humà següent:  
  

 Operaris de grua . 

 Muntadors de subestructura metàl·lica. 

 Soldadors. 
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 Vidriers.  
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per tal de dur a 
terme la realització de tancaments cortina:  
 

 Maquinària: grua.  

 Estris: bastides de façana, penjats, plataformes elevadores, proteccions 
col·lectives i personals, etc..  

 Eines manuals.  

 Preses provisionals d’aigua i electricitat.  

 Instal·lacions d’higiene i benestar.  
 
2. Relació de riscos i la seva avaluació. 
 
En la relació dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els 
riscos més importants. I en la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions 
constructives del Projecte d’Execució material de la obra, considerant que la 
probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la 
conseqüència esperada normalment de la materialització del risc. En la confecció del 
Pla de Seguretat i condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en 
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin 
en el procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 
d’octubre.  L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de 
prioritats per anul·lar o, en el seu cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en 
compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.  
 

Riscos  Gravetat Probabilitat 
Avaluació 
del risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell.    ALTA GREU ELEVAT 

3.-Caiguda d’objectes per desplom.  MEDIA MOLT GREU ELEVAT 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  BAIXA LLEU ÍNFIM 

5.-Caiguda d’objectes.   ALTA GREU ELEVAT 

6.-Trepitjada d’objectes.   ALTA GREU ELEVAT 

7.-Cops contra objectes immòbils.   ALTA LLEU MEDI 

9.-Cops contra objectes o eines.    MEDIA LLEU BAIX 

10.-Projecció de fragments o partícules.    MEDIA LLEU BAIX 

11.-Atrapaments per o entre objectes.   MEDIA LLEU BAIX 

13.-Sobreesforços.    BAIXA LLEU ÍNFIM 

14.-Exposició a temperatures extremes.      BAIXA GREU BAIX 

15.-Contactes tèrmics.        BAIXA GREU BAIX 

16.-Contactes elèctrics.    MEDIA GREU MEDI 

19.-Exposició a radiacions.   MEDIA GREU MEDI 
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20.-Explosions.    BAIXA MOLT GREU MEDI 

21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 

26.-O. R.: manipulació de materials 
tallants.      

ALTA LLEU MEDI 

28.-Malalties causades per agents físics.    MEDIA GREU MEDI 

 
 
Observacions:  
 
(14, 19 i 28) Risc específic de la soldadura elèctrica i del tall oxiacetilènic de metalls.  
(26) Risc específic de manipulació de vidres.  
 
3. Norma de seguretat. 
 
Posada a punt de l’obra per realitzar aquesta activitat. 
 

 Es garantirà el subministrament dels elements que conformen l’estructura del 
tancament cortina als diferents talls, mitjançant la grua torre.  

 Ateses les feines que es desenvolupen a l’activitat de tancaments, s’ha 
d’assegurar que ja estan construïdes les instal·lacions d’Higiene i benestar 
definitives per l’execució de la resta de l’obra.  

 
Procés:  
 

 El personal encarregat de la construcció de la façana ha de conèixer els riscos 
específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar la construcció 
d’aquesta amb la major seguretat possible.  

 Per tal d’evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall 
net, ordenat i convenientment il·luminat (100 lux mesurats a una alçada sobre 
el terra prop dels 2 metres).  

 Els muntants i travessers de l’estructura del tancament cortina no han d’actuar 
com a recolzament de bastides o d’altres mitjans auxiliars de l’obra (escales de 
mà).  

 En cas que per necessitats de construcció no pugui ser instal·lada la barana de 
seguretat, l’operari exposat a risc de caiguda a diferent nivell haurà de fer servir 
el cinturó convenientment ancorat.  

 S’ha d’evitar la presència de material prop dels perímetres i es vigilarà la 
instal·lació correcta dels sòcols a les baranes de seguretat, per tal d’evitar la 
caiguda d’objectes.   

 Pel que fa a la manipulació de materials, s’hauran de considerar posicions 
ergonòmiques per evitar cops, ferides i erosions.   

 Per evitar lumbàlgies, es farà de manera que el material a transportar 
manualment no superi els 30 Kg.  
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 En la manipulació de la mola radial, i per tal d’evitar lesions als ulls, els operaris 
hauran d’emprar ulleres antiimpactes.  

 Sempre que sigui obligat de treballar a nivells superposats, es protegirà als 
treballadors situats a nivells inferiors amb viseres o mitjans equivalents.  

 Els soldadors hauran de fer servir casc de seguretat, ulleres o pantalla, mandil, 
guants, maneguin, polaines i botes de cuir, i cinturó de seguretat si fos 
necessari.  

 Els vidriers empraran casc de seguretat, granota de treball, manyoples de cuir, 
canelleres de cuir, botes de seguretat i cinturó de seguretat en cas que sigui 
procedent.  

 Les estructures del tancament cortina es descarregaran en blocs perfectament 
fleixats o lligats.  

 El bragat per realitzar el transport vertical mitjançant la grua, es realitzarà 
emprant bragues dobles.  

 L’hissat del material a les plantes, es realitzarà mitjançant blocs d’elements 
fleixats, i mai amb elements solts.  

 Els aplecs d’estructura metàl·lica per tancament cortina es faran en zones 
destinades a tal efecte.  

 L’aplec de materials mai ha d’envair les zones de pas.  

 Els talls es mantindran lliures de trossos, retalls metàl·lics i d'altres objectes 
punxants en tot moment.  

 Es desmuntaran les proteccions col·lectives (baranes de seguretat) quan 
obstaculitzin el pas d’elements del tancament cortina, i un cop introduïts a la 
planta, es reposaran immediatament; en aquest temps, l’operari que rep la 
càrrega suspesa, emprarà el cinturó de seguretat convenientment ancorat.  

 Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta 
disposició d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.  

 Abans de l’ús d’una màquina o eina elèctrica que no estigui proveïda de doble 
aïllament, l’operari haurà d’assegurar-se  que estigui connectada al circuit de 
terra.  

 És prohibit d’anul·lar el cable de presa de terra als cables elèctrics.  

 L’operari, abans d’iniciar el treball amb màquines o eines manuals elèctriques, 
ha d’assegurar-se que estiguin connectades a un quadre amb diferencials i 
magnetotèrmics.  

 Els elements metàl·lics seran “presentats” per un mínim de dos treballadors.  

 Les bastides per rebre les estructures del tancament cortina des de l’interior de 
la façana, aniran proveïdes de barana de seguretat.  

 És prohibit de muntar bastides amb elements que no siguin els estandarditzats, 
és a dir, bidons, caixes, etc.  

 Es disposaran ancoratges de seguretat a l’estructura de l’edifici on amarrar el 
mosquetó del cinturó de seguretat durant les operacions d’instal·lació del 
tancament cortina.  

 Els aplecs del vidre s’ubicaran als llocs destinats per a aquesta finalitat.  
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 A nivell de carrer s’acotaran amb baranes pels vianants la vertical dels 
paraments en els quals s’està envidrant.  

 És prohibit de romandre o treballar en la vertical d’un tall d’instal·lació de 
vidres.  

 Els talls es mantindran lliures de trossos de vidres per tal d’evitar riscos de talls.  

 La manipulació de les planxes de vidre es realitzarà mitjançant ventoses.  

 El vidre “presentat” a l’estructura del tancament cortina corresponent, es rebrà 
i s’acabarà d’instal·lar immediatament.  

 Els vidres transparents ja instal·lats es senyalitzaran adequadament.  

 La instal·lació de vidre es farà des de l’interior de l’edifici, subjectat l’operari 
amb el cinturó de seguretat convenientment ancorat.  

 Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o faci un vent superior als 50 Km/h.  

 En cas de plataformes elevades, es procurarà garantir la seva estabilitat.  
 
Elements auxiliars:  
 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars, s’empraran pel 
desenvolupament d’aquesta activitat:  
 

- Escales de mà.  
- Grues i aparells elevadors.  
- Soldadura elèctrica.  
- Bastida amb elements prefabricats sistema modular.  
- Bastida penjada.  
- Bastida de borriquetes.  

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es 
col·locaran en l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-
los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)  
 
4. Sistemes de protecció i senyalització. 
 
Les proteccions col·lectives a què es fa referència en les normes de seguretat seran 
constituïdes per:  
 

 Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermitja i sòcol. 
L’alçada de la barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 
2’5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els muntants (guardacossos) han de ser 
situats a 2.5 metres entre ells com a màxim.  

 Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 
30x30x1 mm. i reforç central amb tub buit i, en la part central d’aquest mòdul, 
es col·locarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada de 
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150x150 mm. i gruix de ferro de 6mm. Aquesta barana modular estarà 
sustentada per un guardacòs en forma de muntant.  

 Barana formada per xarxes semblants a les de tennis plastificades: la part 
superior disposa d’un tub quadrat al qual s’enganxarà la xarxa; aquest tub serà 
subjectat per guardacossos situats cada 2.5 m.  

 Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm.  

 Marquesines o viseres que volin entre 1.5 i 2 metres, quallades amb taulons de 
2.5 cm. de gruix i 20 cm. d’ample. Extintor de pols química seca.  

 Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada, o  
llices de peus inclinats units a la seva part superior per un tauló de fusta.  

 
Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a 
la normativa ressenyada en aquesta activitat:  
 

 Senyal d’ advertència de caiguda d’objectes.  

 Senyal d’ advertència de caiguda a diferent nivell.  

 Senyal d’ advertència de risc d’ensopegar.  

 Senyal d’ advertència de risc elèctric.  

 Senyal d’ advertència de material inflamable.  

 Senyal de prohibit el pas als vianants.  

 Senyal de no fumeu.  

 Senyal de protecció obligatòria del cap.  

 Senyal de protecció obligatòria dels peus.  

 Senyal de protecció obligatòria de les mans.  

 Senyal de protecció obligatòria del cos.  

 Senyal de protecció obligatòria de la cara.  

 Senyal de protecció obligatòria de la vista.  

 Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.  
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es 
col·locaran en l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-
los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)  
 

 
 
5. Relació d’equips de protecció individual. 
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Els equips de Protecció individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els 
següents:  
 

 Treballs de transport (operadors de grua):  
- Cascos de seguretat.  
- Botes de seguretat.  
- Granota de treball.  

 

 Pels treballs amb bufador:  
- Cascos de seguretat.  
- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d’infraroigs.  
- Guants de cuir.  
- Mandil de cuir.  
- Granota de treball.  
- Botes de cuir amb polaines.  

 

 Pels treballs de soldadura elèctrica:  
- Cascos de seguretat.  
- Pantalla amb vidre inactínic.  
- Ulleres contra impactes quan sigui procedent.  
- Guants de cuir.  
- Mandil de cuir.  
- Granota de treball.  
- Botes de cuir amb polaines.  
- Cinturó de seguretat, si els calgués.  

 

 Per les feines de muntatge:  
- Cascos de seguretat.  
- Ulleres antiimpactes quan sigui procedent.  
- Guants de cuir i lona (del tipus americà).  
- Granota de treball.  
- Botes de seguretat.  
- Cinturó de seguretat, si els calgués.  

 

 Pels treballs de cristalleria:  
- Cascos de seguretat.  
- Manyoples de cuir.  
- Canelleres de cuir.  
- Granota de treball.  
- Botes de cuir de seguretat.  
- Cinturó de seguretat, si els calgués.  

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es 
dotarà als treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).  
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Els equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits 
establerts pel R.D. 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i 
les corresponents Normes UNE.  
 
Tancaments interiors  
 
1. Introducció.  
 
1.1 Definició:  
 
Element constructiu, sense missió portant, que tanca i limita l’espai interior d’un 
edifici.  
 
1.3 Tipus de tancaments interiors:  

 

 De totxo.  

 Prefabricats:   
- Plafons de guix-cartró.   
- Plafons de guix o escaiola.  
- Plaques de guix o escaiola.  
- Plaques de formigó massisses o buides.  

 
1.3 Observacions generals:  
 
Un cop realitzat el forjat, es senyalitzarà la distribució dels envans a la planta 
corresponent.  
 
Es realitzarà l’aplec de material a les plantes respectives, tenint en compte les zones on 
es necessitaran per a la confecció d’aquests tancaments.   
 
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, 
escales de mà., etc.  
 
Si no s’han enllestit els tancaments exteriors, s’hauran de respectar les proteccions 
col·lectives ja instal·lades.   
 
En aquesta activitat, per tal de facilitar el transport vertical dels materials, s’haurà de 
tenir la precaució que estigui instal·lat el muntacàrregues, que les guies del qual 
estiguin perfectament ancorades a l’estructura de l’edifici. L’ús de la grua torre s’ha de 
restringir només a l’elevació de peces dels tancaments que, per la seva mida, és 
impossible de realitzar l’elevació amb el muntacàrregues, si a causa de  les necessitats 
reflectides en el projecte no s’han de realitzar més elevacions especials a les futures 
activitats, es recomana el desparament de la grua torre; donat que a partir d’aquesta 
activitat, no és operativa amb un rendiment eficaç.  
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S’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, 
que han de tenir una mitjana d’intensitat lumínica de 100 lux.  
 
S’han d’instal·lar tubs d’evacuació de runes per evitar l’acumulació impròpia 
d’aquestes sobre el forjat.  
 
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal•lades les 
tanques perimètriques de limitació del solar, per tal d’evitar l’entrada de personal aliè 
a l’obra; les instal3lacions d’higiene i benestar així com també, les preses provisionals 
d’obra (aigua i electricitat).  
 
Tancaments interiors de totxo. 
 
1. Definició i descripció. 
 
1.1 Definició:  
 
Divisions fixes sense funció estructural, formades amb totxos col·locats de cantell, per 
a separacions interiors.  
 
1.2 Descripció:  
 
La construcció dels envans mitjançant totxos, encadellats, etc. Es realitza en les 
següents fases:  
 

 Senyalització a planta, mitjançant blavet, de la primera filada.  

 Col·locació de la primera filada i successives, fins a l’alçada de l’espatlla.  

 Instal·lació d’una bastida de cavallets.  
 
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el 
subministrament dels elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, 
s’haurà de considerar un previ aplec de material a les respectives plantes. Aquest aplec 
de material, que normalment es realitza paletizat, s’elevarà mitjançant la grua, si 
encara s’està construint l’estructura, i  en cas que no n'hi hagi, mitjançant el 
muntacàrregues, auxiliat pels toros a la planta corresponent. El transport del material 
paletizat des del camió fins el muntacàrregues, es realitzarà mitjançant el carretó 
elevador.  
 
Per realitzar els envans serà imprescindible considerar l’equip humà següent:  
 

 Operadors de grua.  

 Paletes. 

 Operaris de carretó elevador.  
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També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme 
la realització dels envans:  
 

 Maquinària: formigonera, grua, traginadora de trabuc “dúmper” de petita 
cilindrada per a transport auxiliar, serra de trepar, carretó elevador, toro, etc.  

 Estris: bastides de cavallets, proteccions col·lectives i personals, etc.  

 Eines manuals.  

 Presa provisional d’aigua: s’instal3larà un muntant al llarg de la façana per tal 
de subministrar aigua a cada planta.  

 Es realitzarà una instal·lació elèctrica provisional a l’interior de l’edifici, 
connectada a la presa provisional general: de la presa  general sortirà un cable 
que alimentarà  cada bloc i, d’aquest últim quadre, partirà el muntant, que 
alhora alimentarà cada un dels quadres de les respectives plantes. Els quadres 
d’aquestes plantes disposaran de disjuntors diferencials i magnetotèrmics per 
tal de protegir de contactes indirectes i de curtcircuits-sobreintensitats. 
Independentment, s’instal·larà un altre muntant, el qual alimentarà un punt de 
llum a cada planta, per tal de facilitar la il·luminació a les respectives escales.  

 Instal·lacions d’higiene i benestar.  
 
2. Relació de riscos i la seva avaluació.  
 
En la relació de les causes dels accidents, s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de 
riscos editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant en cada 
activitat només els riscos més importants. I en la seva avaluació s’han tingut en compte 
les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, 
considerant que la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat 
(severitat) és la conseqüència esperada normalment de la materialització del risc. En la 
confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà 
modificar-se en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses 
que intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del RD 1627/1997, de 
24 d’octubre.   
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats 
per tal d’anul·lar, o en el seu cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les 
mesures preventives que es desenvolupen a continuació.  
 

Riscos  Probabilitat Gravetat Avaluació 
del risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell   MEDIA 
MOLT 
GREU 

ELEVAT 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell     MEDIA GREU MEDI 

3.-Caiguda d’objectes per desplom  BAIXA GREU BAIX 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació   BAIXA LLEU ÍNFIM 

5.-Caiguda d’objectes  BAIXA GREU BAIX 

6.-Trepitjada sobre objectes  MEDIA LLEU BAIX 
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7.-Cops contra objectes immòbils.   ALTA LLEU MEDI 

8.-Cops amb elements mòbils de 
màquines.  

MEDIA GREU MEDI 

9.-Cops amb objectes o eines.  MEDIA LLEU BAIX 

10.-Projecció de fragments o partícules.    MEDIA LLEU BAIX 

13.-Sobreesforços.  BAIXA GREU BAIX 

16.-Contactes elèctrics.    MEDIA GREU MEDI 

18.-Contactes amb substàncies càustiques 
o corrosives  

MEDIA LLEU BAIX 

26.-O. R.: manipulació de materials 
abrasius.    

ALTA LLEU MEDI 

27.-Malaties causades per agents químics.        MEDIA GREU MEDI 

28.-Malalties causades per agents físics.    MEDIA GREU MEDI 

 
Observacions:  
 
(8) Risc causat pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar.  
(17) Risc causat per la inhalació de pols generada pel tall de material ceràmic amb la 
serra de trepar.  
(27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter.  
(28) Risc causat pel soroll generat pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar.  
 
3. Norma de seguretat. 
  
Posada a punt de l’obra per a realitzar aquesta activitat. 
  

 Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant el 
muntacàrregues d’obra o, si manca, es farà servir la grua torre.  

 Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat d’envans, s’ha d’assegurar 
que ja estiguin construïdes les instal·lacions d’higiene i benestar definitives per 
a l’execució de la resta de l’obra.   

 
Procés:  
 

 El personal encarregat de la construcció dels envans ha de conèixer els riscos 
específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar la construcció 
d’aquesta amb la major seguretat possible.  

 Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, 
endreçat i convenientment il·luminat.  

 Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de 
seguretat ja instal·lades en les activitats anteriors.  

 En cas que per necessitats de construcció no es pogués instal3lar la barana de 
seguretat, l’operari exposat a risc de caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el 
cinturó convenientment ancorat.  
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 Quan per necessitats d’obra, s’hagin de treure proteccions col·lectives 
provinents del tall d’estructures o anteriors, aquestes hauran de ser reposades 
a tots aquells espais que les necessitin, i fins i tot, mentre aquell espai de temps 
en el qual, per una raó o altra, no s’estigui treballant en aquell punt.  

 S’ha de mantenir el tall net de substàncies pastoses per evitar relliscades.  

 Si l’entrada de material ceràmic paletizat a planta es realitza amb la grua torre, 
ha de ser auxiliat per plataformes específiques. En cas de no ser així, els palets 
es col·locaran sempre més endins del cantell del forjat, per a que, d’aquesta 
manera, les baranes de perímetre puguin continuar realitzant la seva funció.  

 S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletizats.  

 Els fleixos s’han de tallar, donat que, en cas de no fer-ho, poden convertir-se en 
un llaç amb el qual, en ensopegar, es produeixin caigudes al mateix nivell, o fins 
i tot, des d’alçada.  

 En la manipulació de materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques 
per evitar cops, ferides i erosions.   

 En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als 
elements mòbils, i en especial es tindrà la precaució de no posar el peu sota el 
palet.  

 Per tal d’evitar lumbàlgies, es procurarà que el material per transportar 
manualment no superi els 30 kg.  

 Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta 
disposició d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.  

 En aquells treballs en els quals sigui necessari escarpa i punxó, els operaris es 
protegiran els ulls amb ulleres antipartícules.  

 Els operaris que realitzin la manipulació del material paletizat hauran d’emprar 
casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, 
botes de cuir i cinturó de seguretat, si en aquests treballs a desenvolupar hi 
hagués risc de caiguda a diferent nivell.  

 Els operaris que realitzin la manipulació de morters, hauran d’emprar casc de 
seguretat, guants de goma, granota de treball, botes de cuir de seguretat i 
cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi hagués risc de 
caiguda a diferent nivell.  

 S’han de disposar les bastides de manera que l’operari mai treballi per sobre de 
l’alçada de l’espatlla.  

 Posat que es treballés a bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es 
posarà una protecció a base de barana perimètrica.  

 Les reixes de totxos i els munts de runa es disposaran de manera que no 
transmetin als forjats, esforços superiors als d’ús.  

 Diàriament s’evacuaran les runes mitjançant els conductes d’evacuació situats 
a la façana, els quals disposaran a cada planta de la seva corresponent obertura 
per una correcta evacuació de les runes a sobre del contenidor situat a l’extrem 
inferior del conducte.  

 
Elements auxiliars:  
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En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per al 
desenvolupament d’aquesta activitat. 
 

- Escales de mà.  
- Carretó elevador. 
- Transpalet manual: carretó manual.  
- Formigonera pastera.  
- Bastida de borriquetes.  
- Serra.  

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los 
al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. 
(Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
4. Sistemes de protecció col·lectiva i senyalització. 
 
Les proteccions col·lectives a què s’ha fet referència en les normes de seguretat, 
estaran constituïdes per:  
 

 Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermitja i sòcol. 
L’alçada de la barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir, com a 
mínim, 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran 
d’estar situats a 2.5 metres entre ells com a màxim.  

 Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 
30x30x1 mm., i reforç central amb tub buit, i a la part central d’aquest mòdul es 
col3locarà un tram de protecció format per malla electrosoldada de 150x150 
mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per 
un guardacòs amb forma de muntant.  

 Barana formada per xarxes tipus tennis plastificades: en la seva part superior 
disposa d’un tub quadrat, al qual es clavarà la xarxa. Aquest tub, alhora, serà 
subjectat per guardacossos cada 2,5 m.  

 Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm.  

 Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres, quallades 
amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm. d’ample.  

 
Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme 
a la normativa ressenyada a aquesta activitat:  
 

 Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.  

 Senyal d’advertència de caiguda d’objectes a diferent nivell.  

 Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.  

 Senyal d’advertència de risc elèctric.  
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 Senyal de prohibit el pas als vianants.  

 Senyal de protecció obligatòria del cap.  

 Senyal de protecció obligatòria dels peus.  

 Senyal de protecció obligatòria de les mans.  

 Senyal de protecció obligatòria del cos.  

 Senyal de protecció obligatòria de la vista.  

 Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.  

 Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.  
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los 
al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. 
(Art. 7 R.D. 1627/1997)  
 

 
 
5. Relació d’equips de protecció individual. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els 
següents:  
 

 Treballs de transport (conductors i operadors de grua):  
- Cascos de seguretat.  
- Botes de seguretat.  
- Granota de treball.  
- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” 

de petita cilindrada).  
 

 Pels treballs de maçoneria:  
- Cascos de seguretat.  
- Guants de cuir i lona (tipus americà).  
- Guants de goma (neoprè), en cas de manipulació de morters.  
- Granota de treball.  
- Botes de cuir de seguretat.  
- Cinturó de seguretat, si calgués.  
- Màscara amb filtre antipols, en la manipulació de la serra trepadora.  
- Ulleres antiimpactes, en la manipulació de la serra trepadora.  
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Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es 
dotarà als treballadors amb ells, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).  
 
Els equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits 
establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i 
les corresponents Normes UNE.  
 
Tancaments interiors. Plafons prefabricats.  
 
1. Definició i descripció. 
 
1.1 Definició:  

 
Divisions fixes sense funció estructural, realitzades amb plaques i plafons, per a 
separacions d’espais interiors d’un edifici.  
 
1.2. Descripció:  
 
La construcció de tancaments interiors a base de plafons es realitza en les següents 
fases:  

 Senyalització a planta, mitjançant blavet.  

 Col·locació de guies.  

 Col·locació de plafons.  

 Segellat de juntes entre plafons.  
 
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el 
subministrament dels elements necessaris per la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà 
de considerar un previ aplec de material a les respectives plantes. Aquest aplec de 
material s’elevarà mitjançant la grua, prèviament empaquetat.  
 
Per realitzar els tancaments interiors amb plaques de guix-cartró, serà imprescindible 
considerar l’equip humà següent:  
 

 Operadors de grua.  

 Muntadors de plaques prefabricades.  
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per tal de dur a 
terme la realització d’aquests:  
 
Maquinària: grua, muntacàrregues, mola “radial”, pistola fixa-claus, trepant portàtil.  
Estris: escales de mà, de tisores, proteccions col·lectives i personals, etc.  
 

 Eines manuals.  

 Presa provisional d’aigua.  



  ANNEX 11. MEMÒRIA ESTUDI SEGURETAT I SALUT 
 

276 
 

 Es realitzarà una instal·lació elèctrica provisional a l’interior de l’edifici, 
connectada a la presa provisional general: de la presa general sortirà un cable 
que alimentarà cada bloc, d’aquest últim quadre partirà el muntant; que alhora 
alimentarà cada quadre de les plantes respectives. Els quadres d’aquestes 
plantes disposaran de disjuntors diferencials i magnetotèrmics per protegir de 
contactes indirectes i de curtcircuits-sobreintensitats. Independentment 
s’instal·larà un muntant, el qual alimentarà un punt de llum a cada planta, per 
tal de facilitar la il·luminació a les respectives escales.  

 Instal·lacions d’higiene i benestar.  
 
Plafons prefabricats. 
 
2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 
 
En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de 
riscos editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant en cada 
activitat només els riscos més importants. I en la seva avaluació, s’han tingut en 
compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, 
considerant que la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat 
(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. En la 
confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà 
modificar-se en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses 
que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del RD 1627/1997, 
de 24 d’octubre.  L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un 
esglaonament de prioritats per tal d’anul·lar o en el seu cas, controlar i reduir aquests 
riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.  
 

Riscos  Probabilitat Gravetat 
Avaluació 
del risc 

1.-Caigudes de persones a diferent 
nivell.  

ALTA 
MOLT 
GREU 

CRÍTIC 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell.    ALTA GREU ELEVAT 

3.-Caiguda d’objectes per desplom.  MEDIA 
MOLT 
GREU 

ELEVAT 

5.-Caiguda d’objectes.   ALTA GREU ELEVAT 

6.-Trepitjades sobre objectes.     ALTA GREU ELEVAT 

7.-Cops contra objectes immòbils.   ALTA LLEU MEDI 

8.-Cops amb elements mòbils de 
màquines.  

BAIXA GREU BAIX 

9.-Cops amb objectes o eines.  MEDIA LLEU BAIX 

10.-Projecció de fragments o partícules.    MEDIA LLEU BAIX 

13.-Sobreesforços.    BAIXA LLEU ÍNFIM 

15.-Contactes tèrmics  BAIXA GREU BAIX 

16.-Contactes elèctrics.    MEDIA MOLT ELEVAT 
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GREU 

17.-Inhalació o ingestió de substàncies 
nocives  

MEDIA LLEU BAIX 

19.-Exposició a radiacions  MEDIA GREU MEDIA 

20.-Explosions BAIXA 
MOLT 
GREU 

BAIX 

21.-Incendis  BAIXA GREU BAIX 

22.-Causats per éssers vius  BAIXA LLEU ÍNFIM 

23.-Atropellaments, cops i xocs contra 
vehicles  

BAIXA GREU BAIX 

26.-O. R.: manipulació de materials 
tallants.      

ALTA LLEU MEDI 

27.-Malalties causades per agents 
químics  

MEDIA GREU MEDI 

28.-Malalties causades per agents físics.    MEDIA GREU MEDI 

 
 
Observacions:  
 
(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinaria de moviment de terres. 
(15 i 19) Risc específic del treball de tall de metall mitjançant bufador.  
(16) Risc causat pel contacte directe amb cables aeris i contacte indirecte causat per 
les errades d'aïllament en màquines.  
(17 i 27) Risc causat per la presència de pols neumoconiòtic.  
 
Tancaments interiors. Plafons prefabricats. 
  
3. Norma de seguretat. 
 
Posada a punt de l’obra per finalitzar aquesta activitat: 
  

 Es garantirà el subministrament de material als diferents talls amb la grua 
torre.  

 Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de tancaments interiors de 
plafons, s’han d’assegurar de que ja estiguin construïdes les instal·lacions 
d’Higiene i benestar definitives, per a l’execució de la resta de l’obra.  

 
Procés:  
 

 El personal encarregat de la col3locació dels plafons, ha de conèixer els riscos 
específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar la construcció dels 
tancaments interiors amb la major seguretat possible.  

 Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net, 
endreçat i convenientment il·luminat.  
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 Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de 
seguretat ja instal·lades a les activitats anteriors, als llocs on hi hagi risc.  

 Quan per necessitats d'obra, sigui necessari treure proteccions col·lectives 
provinents de talls anteriors, aquestes hauran de ser reposades en tots aquells 
espais que les requereixin, i fins i tot durant aquell espai de temps en el que, 
per una o altra raó, no s’estigui treballant en aquell lloc.  

 En cas que per necessitats de construcció no pogués instal·lar-se la barana de 
seguretat, l’operari exposat a risc de caiguda haurà d’emprar el cinturó 
convenientment ancorat.  

 S’ha de mantenir el tall net de substàncies pastoses per evitar relliscades.  

 Si l’entrada de material a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser 
auxiliada per plataformes específiques.   

 S’ha de controlar el bon estat de l’empaquetat dels materials.  

 Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta 
disposició dels interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.  

 Els operaris que manipulin el material empaquetat hauran d’emprar cas de 
seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir 
de seguretat i cinturó de seguretat, si en aquests treballs a desenvolupar hi ha 
risc de caiguda a diferent nivell.  

 Els operaris que realitzin el segellat hauran d’emprar casc de seguretat, guants 
de goma (neoprè), granota de treball, botes de cuir i cinturó de seguretat si en 
aquestos treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.  

 Els operaris que realitzin el muntatge dels plafons hauran d’emprar casc de 
seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir 
de seguretat i cinturó de seguretat si els calgués.  

 En la manipulació de la mola “radial”, pel tall dels plafons, els operaris hauran 
d’emprar, a més, ulleres antiimpactes i màscara d’un sol ús antipols.  

 En la manipulació de la pistola fixa-claus, els operaris hauran d’emprar, a més, 
protectors auditius (auriculars o taps) i ulleres antiimpactes.  

 En la manipulació de la pistola fixa-claus, els usuaris hauran d’emprar, a més, 
protectors auditius (auriculars o taps) i ulleres antiimpactes.  

 Diàriament s’evacuaran les runes mitjançant els conductes d’evacuació, situats 
a la façana, els quals disposaran, a cada planta, de la seva corresponent 
obertura per una correcta evacuació de les runes a sobre del contenidor situat 
a l’extrem inferior del conducte.  

 
Elements auxiliars:  
 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars per realitzar les feines d’aquesta 
activitat.  
 

- Escales de mà.  
- Taladradora portàtil.  
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Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es 
col·locaran en l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-
los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)  
 
 
4. Sistemes de protecció col·lectiva i senyalització.  
 
Les proteccions col·lectives a què es fa referència en les normes de seguretat estaran 
constituïdes per:  
 

 Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermitja i sòcol. 
L’alçada de la barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir, com a 
mínim, 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran 
d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.  

 Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 
30x30x1 mm. i reforç central amb tub buit i, en la part central d’aquest mòdul, 
es col·locarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada de 
150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà 
sustentada per un guardacòs en forma de muntant.  

 Barana formada per xarxes tipus tenis plastificades: en la seva part superior 
disposa d’un tub quadrat on s'hi clavarà la xarxa; aquest tub, alhora, serà 
subjectat per guardacossos cada  2,5 m.  

 Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm.  

 Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades 
amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm. d’ample.  

 
Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a 
la normativa ressenyada a aquesta activitat:  
 

 Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.  

 Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.  

 Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.  

 Senyal d’advertència de risc elèctric.  

 Senyal de prohibit el pas als vianants.  

 Senyal de protecció obligatòria del cap.  

 Senyal de protecció obligatòria dels peus.  

 Senyal de protecció obligatòria de les mans.  

 Senyal de protecció obligatòria del cos.  

 Senyal de protecció obligatòria de la vista.  

 Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.  

 Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.  

 Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.  
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Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es 
col·locaran en l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-
los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 

 
5. Relació d’equips de protecció individual. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els 
següents:  
 

 Treballs de transport (operaris de grua):  
- Cascos de seguretat.  
- Botes de seguretat.  
- Granota de treball.  

 

 Pels treballs de muntatge:  
- Casc de seguretat.  
- Guants de cuir i lona (tipus americà).  
- Guants de goma (neoprè), en cas de manipulació de pastes de segellat.  
- Granota de treball.  
- Botes de cuir de seguretat.  
- Cinturó de seguretat, si els calgués.  
- Màscara d’un sol ús antipols, en la manipulació de la mola “radial”.  
- Ulleres antiimpactes, en la manipulació de la mola “radial”.  

 

 Treballs amb pistola fixa-claus:  
- Cascos de seguretat.  
- Botes de seguretat.  
- Guants de cuir i lona (tipus americà).  
- Granota de treball.  
- Botes de cuir.  
- Ulleres antiimpactes.  

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran 
proporcionats als treballadors, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut 
que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).  
estudi de seguretat i salut  
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Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits 
establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i 
les corresponents Normes UNE.  
 
 
 
 
 

2.2.9. Revestiments de paraments 
 
1.  Introducció.  
 
1.1.  Definició:  

 
Element superficial que, aplicat a un parament, està destinat a millorar les seves 
propietats i/o aspectes.  
 
1.2 Tipus de revestiments:  
 

 Exteriors:  
 

- Aplacats o xapats: Revestiment exterior de paraments amb plaques de 
fusta, taulons de fusta, perfils d’alumini, perfils metàl·lics amb acabat 
decoratiu i plaques rígides d’acer, o altres.  

- Arrebossats: Revestiment continu de morter de ciment, calç o mixt, que 
s’aplica per eliminar les irregularitats d’un parament i pot servir de base 
per l’estucat o un altre acabat posterior.  

- Pintures: Revestiment continu de paraments i elements d’estructura, 
ram de fuster, manyeria i elements d’instal·lacions, situats a l’exterior 
amb pintures i vernissos.  

- Estucat: Revestiment continu exterior de morter de ciment, de calç i 
ciment o de resines sintètiques, que s’aplica en una o més capes a un 
parament prèviament arrebossat amb la finalitat de millorar la 
superfície d’acabat del mateix.  
 

 Interiors:   
 

- Aplacats o xapats: Revestiment interior de paraments amb planxes 
rígides de suro, taules i taulons de fusta, perfils d’alumini o de plàstic, 
perfils metàl·lics amb acabat decoratiu i plaques rígides d’acer 
inoxidable o PVC, o altres.  

- Enrajolat de parets: Revestiment de paraments interiors amb rajoles de 
València  
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- Arrebossats: Revestiment continu de morter de ciment, calç o mixt, que 
s’aplica per eliminar les irregularitats d’un parament i pot servir de base 
per l’estucat o un altre acabat posterior.  

- Flexibles: Revestiment continu de paraments interiors amb papers, 
plàstics, microfusta i microsuro, per a acabat decoratiu de paraments, 
presentats en rotlles flexibles.  

- Refererit: Revestiment continu interior de guix negre, que s’aplica a les 
parets per preparar-les, abans de l’operació més fina del lliscat.  

- Lliscat: Revestiments continus interiors de guix blanc, que constitueix la 
terminació o acabament que es fa a sobre de la superfície del referit.  

- Pintures: Revestiment continu de paraments i elements d’estructura, 
ram de fuster, manyeria i elements d’instal·lacions, situats a l’interior 
amb pintures i vernissos.  

- Teixits: Revestiment continu de paraments interiors amb materials 
tèxtils o moquetes a base de fibra natural o artificial.  
 

1.3 Observacions generals:  
 

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com:  
 

 Per a revestiments exteriors: Bastides de façana o bastides penjades, etc.  

 Per a revestiments interiors: Bastides de cavallets, escales de mà, etc.  
 
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’utilitzaran gruetes de petita 
capacitat. Als treballs interiors s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de 
treball mitjançant punts de llum la potència dels quals ha de ser d’una intensitat 
lumínica de 100 lux. S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha 
instal·lades les tanques perimètriques de limitació del solar per evitar l’entrada de 
personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com també les preses 
provisionals d’obra (aigua i electricitat).  
 
Revestiments exteriors.  
 
1. Definició i descripció. 
 
1.1 Definició:  
 
Element superficial que, aplicat a un parament exterior, està destinat a millorar les 
seves propietats i/o aspecte.  
 
1.2 Descripció:  

 
Els revestiments es realitzen en les següents fases:  
  

 Revestits o xapats:  
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- Col·locació d’ancoratge.  
- Muntatge de plaques.  

 Arrebossats:   
- Tapar desperfectes del suport amb el mateix tipus de morter que 

s’emprarà.  
- Humectar el suport prèviament net, i arrebossar.  
- Es suspendrà el treball amb temperatures extremes i es protegirà si 

plou. 
- Passades 24 hores de la seva execució, s’humectarà la superfície fins 

que s’adormi.  

 Pintures:  
- La superfície del suport estarà seca i neta, eliminant-se eflorescències, 

etc.  
- S’ha d’evitar la generació de pols a les proximitats de les zones per 

pintar.  
- Es suspendrà el pintat amb temperatures extremes i es protegirà si 

plou.  

 Adreçat:  
- S’ha de comprovar que el morter de l’arrebossat sobre el qual s’acabarà 

s’ha adormit.  
- Es suspendrà l’adreçat amb temperatures extremes i es protegirà si 

plou. 
- S’evitaran els cops o vibracions mentre duri l’adormiment del morter.  
- Passades 24 hores de la seva execució, s’humectarà la superfície fins 

que s’adormi.   
 
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el 
subministrament dels elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, 
s’haurà de considerar un previ aplec de material a les respectives plantes. Aquest aplec 
de material s’elevarà a través de maquinària instal·lada per a aquest fi: 
muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la 
corresponent planta. Pel transport del material paletizat des del camió o magatzem 
fins als aparells elevadors, es realitzarà mitjançant carretó elevador.  
 
Per a realitzar els revestiments serà imprescindible considerar el següent equip humà:  
 

 Operadors de grua.  

 Operaris de muntatge de plaques, pintors o manipuladors de morter, segons el 
cas. 

 Operadors de carretó elevador.  
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme 
la realització dels revestiments:  
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 Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, carretó elevador, toro, 
etc.  

 Estris: bastides tubulars modulars, bastides penjades, bastides de cavallets, 
escales de mà, proteccions col·lectives i personals, etc.  

 Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc.  

 Presa provisional d’aigua.  

 Instal·lació elèctrica provisional.  

 Instal·lacions d’higiene i benestar.  
 
2. Relació de riscos i la seva avaluació.  
 
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de 
riscos editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada 
activitat només els riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut en compte 
les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, 
considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat 
(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. A la 
confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà 
modificar-se en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses 
que intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, 
de 24 d’octubre. L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un 
esglaonament de prioritats per anul·lar o en el seu cas controlar i reduir aquests riscos, 
tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.  
 

Riscos  Probabilitat Gravetat 
Avaluació 
del risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  ALTA 
MOLT 
GREU 

CRÍTIC 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell.    ALTA GREU ELEVAT 

3.-Caiguda d’objectes per desplom.  MEDIA 
MOLT 
GREU 

ELEVAT 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  BAIXA LLEU ÍNFIM 

5.-Caiguda d’objectes.   ALTA GREU ELEVAT 

6.-Trepitjades sobre objectes.   ALTA GREU ELEVAT 

7.-Cops contra objectes immòbils.   ALTA LLEU MEDI 

8.-Cops amb elements mòbils de 
màquines.  

BAIXA GREU BAIX 

9.-Cops amb objectes o eines.  MEDIA LLEU BAIX 

10.-Projecció de fragments o partícules.   MEDIA LLEU BAIX 

16.-Contactes elèctrics.   MEDIA GREU MEDI 

18.-Contactes amb substàncies càustiques 
o corrosives  

MEDIA GREU MEDI 

20.-Explosions.   BAIXA 
MOLT 
GREU 

MEDI 



  ANNEX 11. MEMÒRIA ESTUDI SEGURETAT I SALUT 
 

285 
 

21.-Incendis.   BAIXA GREU BAIX 

27.-Malalties causades per agents químics.   MEDIA GREU MEDI 

 
 
Observacions: 
 
(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombaments de 
material de revestiment.  
(18 i 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o 
pigments tòxics.  
(20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents.  
 
3. Norma de seguretat. 

  
Posada a punt de l’obra per realitzar aquesta activitat: 
  

 Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la 
grua, el muntacàrregues d’obra, per a elements de poc pes, la grueta, i bombes 
per a les elevacions de morters, formigons, guixos i materials a granel.  

 Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments, s’ha 
d’assegurar que ja estan construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar 
definitives per a l'execució de l’obra.  

 
Procés:  
 

 El personal encarregat de la realització dels revestiments ha de conèixer els 
riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la 
major seguretat possible.  

 Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir la bastida neta 
i endreçada.  

 Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de 
seguretat ja instal·lades a les activitats anteriors /balconeres, cornises, etc.).  

 En iniciar-se la jornada, es revisarà tota la bastimentada i mitjans auxiliars, 
comprovant-se les seves proteccions i estabilitat.  

 Posat que per necessitats de construcció no es pogués instal·lar la barana de 
seguretat, l’operari exposat a risc de caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el 
cinturó convenientment ancorat.  

 S’ha de mantenir la bastimentada neta de substàncies pastoses per evitar 
lliscaments.  

 Si l’entrada de material paletizat a planta es realitza amb la grua torre, ha de 
ser auxiliada per plataformes específiques.  

 S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletizats.  
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 Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es tallessin, podrien convertir-se 
en “llaç” amb el qual, en ensopegar, es produïssin caigudes al mateix nivell i 
fins i tot des d’alçada.  

 En la manipulació de materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques 
per evitar cops, ferides i erosions.  

 En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als 
elements mòbils, i es tindrà especial cura de no posar el peu sota del palet.  

 Per evitar lumbàlgies es procurarà, en el transport manual de material, que 
aquest no superi els 30 Kg.  

 Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta 
disposició d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.  

 Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar 
casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, 
botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs hi ha risc 
de caiguda a diferent nivell.  

 Posat que es treballi a una bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es 
posarà una protecció a base de barana perimètrica.  

 És prohibit l’ús de cavallets en balcons sense haver instal•lat un sistema de 
protecció contra les caigudes des d’alçada. Si no existeix aquesta protecció, es 
penjaran d’elements ferms de l’estructura cables amb els què amarrar el fiador 
del cinturó de seguretat.  

 
 
Aplacat o xapat. 
  

 En el cas d’aplacats o xapats, la bastida ha de ser fixa, quedant completament 
prohibit l’ús de bastida penjada.  

 Es suspendrà la col·locació de l’aplacat o xapat quan la temperatura 
descendeixi per sota de +5ºC  

 No s’ha de recolzar cap element auxiliar a l’aplacat.  

 El transport de les plaques es farà en gàbies, safates o dispositius semblants 
dotats de laterals fixos o abatibles.  

 S’haurà d’acotar la part inferior on es realitza l’aplacat i a la part superior no es 
realitzarà un altre treball simultàniament, qualsevol que sigui aquest.  

 Els operaris que realitzin la col·locació de plaques hauran d’emprar casc de 
seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir 
de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi ha 
risc de caiguda a diferent nivell.  

 
Arrebossats i estucats en fred.  
 

 Els sacs d’aglomerats s’aplegaran ordenadament repartits al costat dels talls on 
s’hagin d’emprar, el més separats possible dels trams per evitar sobrecàrregues 
innecessàries.  
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 Els sacs d'aglomerant es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones 
de pas.  

 Quan les plataformes de treball siguin mòbils (bastida penjada, plataforma de 
treball sustentada mitjançant elements pneumàtics o per cabrestants moguts 
per accionament elèctric, etc.) s’empraran dispositius de seguretat que evitin el 
seu lliscament involuntari.  

 S’acotarà la part inferior on es realitza l’arrebossat o estucat en fred 
senyalitzant el risc de caiguda d’objectes.  

 És prohibida la simultaneïtat de treballs a la mateixa vertical  

 Els operaris que realitzin la manipulació de morters hauran d’emprar casc de 
seguretat, guants de goma, granota de treball, botes de cuir de seguretat i 
cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda 
a diferent nivell.  

 En cas que s’empressin procediments pneumàtics per a la realització 
d’arrebossats, es vigilarà que la instal·lació elèctrica compleixi amb el 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.  

 
Pintures. 
 

 S’evitarà el contacte directe de pintures amb la pell, per la qual cosa es dotarà 
als treballadors que realitzin l’emprimació, de peces de treball adequades, que 
els protegeixin d’esquitxades i permetin la seva mobilitat (casc de seguretat, 
pantalla facial antiesquitxades, granota de treball, guants de neoprè, botes de 
seguretat i, quan es necessiti, cinturó de seguretat).  

 El vessament de pintures i matèries primeres sòlides com pigments, ciments o 
d’altres, es portarà a terme des de poca alçada per evitar esquitxades i núvols 
de pols.  

 Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments 
tòxics, no es fumarà, menjarà ni es beurà,  

 Quan s’apliquin emprimacions que desprenguin vapors orgànics, els 
treballadors hauran d’estar dotats d’adaptador facial que ha de complir amb les 
exigències legals vigents; a aquest adaptador facial anirà acoblat el seu 
corresponent filtre químic o filtre mecànic quan les pintures continguin una alta 
càrrega pigmentària i sense dissolvents orgànics que evitin la ingestió de 
partícules sòlides.  

 Quan s’apliquin pintures amb riscos d’inflamació, s’allunyaran del treball les 
fonts irradiadores de calor, com treballs de soldadura o d’altres, tenint previst a 
les proximitats del tall un extintor.  

 L’emmagatzematge de pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables 
s’haurà de fer a recipients tancats, allunyant-los de fonts de calor i, en 
particular, quan s’emmagatzemin recipients que continguin nitrocel·lulosa 
s’haurà de realitzar una volta periòdica dels mateixos per evitar el risc 
d’inflamació. S’instal·laran extintors de pols química seca al costat de la porta 
d’accés al magatzem de pintures.  
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 Els pots industrials de pintures i dissolvents s’aplegaran a sobre de taulons de 
repartiment de càrregues per evitar sobrecàrregues innecessàries.  

 El magatzem de pintures haurà de disposar de ventilació.  

 A sobre de la porta del magatzem de pintures s’hauran d’instal·lar els següents 
senyals: advertència material inflamable, advertència material tòxic, no fumeu.  

 
Elements auxiliars:  
 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel 
desenvolupament d’aquesta activitat. 
   

- Escales de mà.  
- Grues i aparells elevadors.  
- Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo".  
- Carretó elevador.  
- Transpalet manual: carretó manual.  
- Bastida amb elements prefabricats sistema modular.  

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los 
al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. 
(Art. 7 R.D. 1627/1997)  
 
3. Sistemes de protecció col·lectiva i senyalització. 
 
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran 
constituïdes per:  
 

 Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermitja i sòcol. 
L’alçada de la barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 
2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar 
situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.  

 Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 
30x30x1 mm. i reforç central amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es 
col·locarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada de 150x150 
mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per 
un guardacòs en forma de muntant. Marquesines o viseres de protecció que 
volin entre 1,5 i 2 metres, quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm. 
d’ample.  

 Extintor de pols química seca.  
 
Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme 
a la normativa ressenyada en aquesta activitat:  
 

 Senyal d’advertència de risc de caiguda d’objectes.  
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 Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.  

 Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.  

 Senyal d’advertència de risc elèctric.  

 Senyal de prohibit el pas als vianants.  

 Senyal de protecció obligatòria del cap.  

 Senyal de protecció obligatòria dels peus.   

 Senyal de protecció obligatòria de les mans.  

 Senyal de protecció obligatòria del cos.  

 Senyal de protecció obligatòria de la vista.  

 Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.  

 Senyal de protecció obligatòria de la cara.  

 Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.  
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los 
al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. 
(Art. 7 R.D. 1627/1997) 
 

 
 
4. Relació d’equips de protecció individual.  
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els 
següents:  
 

 Treballs de transport (conductors i operadors de grua):  
- Cascos de seguretat.  
- Botes de seguretat.  
- Granota de treball.  
- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” 

de petita cilindrada).  
 

 Pels treballs de pintura:  
- Cascos de seguretat. -Guants de goma (neoprè).  
- Granota de treball. -Botes de cuir de seguretat.  
- Cinturó de seguretat, si els calgués.  
- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.  
- Pantalla facial, si correspon.  

 

 Pels treballs amb morters:  
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- Cascos de seguretat.  
- Guants de goma (neoprè).  
- Granota de treball.  
- Botes de cuir de seguretat.  
- Cinturó de seguretat, si els calgués.  

 

 Pels treballs d’aplacat o xapat:  
- Cascos de seguretat.  
- Guants de cuir i lona (tipus americà).  
- Granota de treball.  
- Botes de cuir de seguretat.  
- Cinturó de seguretat, si els calgués.  

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es 
dotarà als treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997).  
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits 
establerts pel R.D. 773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i 
les corresponents Normes UNE.  
  
Revestiments interiors. 
  
1. Definició i descripció. 
 
1.1 Definició:  

 
Element superficial que, aplicat a un parament interior, està destinat a millorar les 
seves propietats i/o aspecte.  
 
1.2 Descripció:  
 
Tipus de revestiments interiors:  

 Aplacats o xapats.  

 Arrebossats.  

 Pintures.  

 Enrajolats de parets:  
- Amb morter de ciment  
- Amb adhesiu.  

 Referits i lliscats.  

 Tèxtils.  

 Flexibles.  
 
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el 
subministrament dels elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, 
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s’haurà de considerar un previ aplec de material a les respectives plantes. Aquest aplec 
de material s’elevarà mitjançant maquinària instal·lada per a aquesta finalitat: 
muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la respectiva 
planta. El transport de material paletitzat des del camió o magatzem fins els aparells 
elevadors es realitzarà mitjançant el carretó elevador.  
 
Per tal de realitzar els revestiments, serà imprescindible considerar el següent equip 
humà: 
 

 Operadors de grua.  

 Operaris de muntatge, pintors o manipuladors de morter i guixos, segons el 
cas. 

 Operadors de carretó elevador.  
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme 
la realització dels revestiments:  
 

 Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, carretó elevador, toro, 
etc.   

 Estris: bastides tubulars modulars, bastides de cavallets, escales de mà, 
proteccions col·lectives i personals, etc.  

 Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc.  

 Presa provisional d’aigua.  

 Instal·lació elèctrica provisional.  

 Instal·lacions d‘higiene i benestar  
 
2. Relació de riscos i la seva avaluació. 
 
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de 
riscos editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada 
activitat només els riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut en compte 
les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, 
considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat 
(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. A la 
confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà 
modificar-se en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses 
que intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, 
de 24 d’octubre. L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un 
esglaonament de prioritats per anul·lar o en el seu cas controlar i reduir aquests riscos, 
tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.  
 
 

Riscos  Probabilitat Gravetat 
Avaluació 
del risc 
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1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  MEDIA 
MOLT 
GREU 

ELEVAT 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell.  MEDIA GREU MEDI 

3.-Caiguda d’objectes per desplom.  BAIXA GREU BAIX 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.   MEDIA LLEU BAIX 

5.-Caiguda d’objectes.   BAIXA GREU BAIX 

6.-Trepitjades sobre objectes.   MEDIA LLEU BAIX 

7.-Cops contra objectes immòbils.   ALTA LLEU MEDI 

8.-Cops amb elements mòbils de 
màquines.  

MEDIA GREU MEDI 

9.-Cops amb objectes o eines.  MEDIA LLEU BAIX 

10.-Projecció de fragments o partícules.   MEDIA LLEU BAIX 

13.-Sobreesforços.  BAIXA GREU BAIX 

16.-Contactes elèctrics.   MEDIA GREU MEDI 

17.-Inhalació o ingestió de substàncies 
nocives.  

BAIXA GREU BAIX 

18.-Contactes amb substàncies càustiques 
o corrosives  

MEDIA GREU MEDI 

20.-Explosions.   BAIXA 
MOLT 
GREU 

MEDI 

21.-Incendis.   BAIXA GREU BAIX 

26.-O. R.: manipulació de materials 
abrasius.   

ALTA LLEU MEDI 

27.-Malalties causades per agents químics.   MEDIA GREU MEDI 

 
 
Observacions:  
 
(8) Risc causat pel  moviment d’elements mòbils de maquinària de bombament de 
material de revestiment o degut a la manipulació de l’esmoladora angular.  
(18 i 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o 
pigments tòxics.  
(17, 20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents.  
(26) Risc causat per la manipulació de materials per xapats, enrajolats de parets, 
aplacats, etc.  
3. Norma de seguretat.  
 
Posada a punt de l’obra per finalitzar aquesta activitat: 
 

 Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la 
grua, el muntacàrregues d’obra; per a elements de poc pes, la grueta, i bombes 
per elevacions de morters, formigons, guixos i materials a granel.  
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 Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments, s’han 
d’assegurar que ja estan construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar 
definitives per a l’execució de la resta de l’obra.  

 
Procés:  
 

 El personal encarregat de la realització dels revestiments ha de conèixer els 
riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per tal de realitzar-los 
amb la major seguretat possible.  

 Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net, 
endreçat i ben il·luminat.  

 Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de 
seguretat ja instal·lades a les activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.).  

 És prohibida la formació de bastides a base d’un tauló recolzat als escalons de 
dues escales de mà, tant les de recolzament lliure, com les de tisores, per evitar 
el risc de caiguda a diferent nivell.  

 És prohibida la formació de bastides a base de bidons, piles de materials i 
assimilables per evitar la realització de treballs sobre superfícies insegures,  

 Fins a 3 metres d’alçada, es podran utilitzar bastides de cavallets fixes.  

 Per sobre de 3 metres, s’han d’emprar cavallets fornits de bastidors mòbils 
travats.  

 La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a 
una alçada sobre el paviment de dos metres.  

 En cas que s’hagi de treballar en bastides de cavallets amb risc de caiguda al 
buit, es posarà una protecció a base de barana perimètrica.   

 Les plataformes de treball sobre bastides tubulars mòbils, no es posaran en 
servei sense abans haver ajustat els frens de trànsit per evitar moviments 
indesitjables.  

 La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes 
estancs amb mànec aïllant” i reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 
24 Volts.  

 S’ha de mantenir el tall net de substàncies pastoses per evitar relliscades.  

 Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de 
ser auxiliada per plataformes específiques de càrrega i descàrrega.  

 S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.  

 Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es fes, aquests es podrien 
convertir en un “llaç” amb el qual, en ensopegar, es podrien produir caigudes al 
mateix nivell o fins i tot des d’alçada.  

 En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques 
per tal d’evitar cops, ferides i erosions.   

 En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als 
elements mòbils, i en especial, es tindrà la precaució de no posar el peu sota el 
palet.  
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 Per evitar lumbàlgies, es procurarà que el material per transportar manualment 
no superi els 30 Kg.  

 És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament d’energia 
sense les clavilles mascle-femella.  

 Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta 
disposició d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.  

 Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar 
casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, 
botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a 
desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.  

 
Aplacat o xapat.  
 

 En el cas d’aplacats o xapats, la bastida haurà de ser fixa, essent totalment 
prohibit d’emprar el bastiment penjat. No s’ha de recolzar cap element auxiliar 
al xapat.  

 El transport de les plaques es farà en gàbies, plàteres o dispositius similars 
dotats de laterals fixos o abatibles.  

 Els operaris que realitzin la col·locació de plaques hauran d’emprar casc de 
seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir 
de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi ha 
risc de caiguda a diferent nivell  

 
Arrebosats, referits i lliscats. 
  

 Els sacs de conglomerats s’aplegaran ordenadament, repartits al costat dels 
talls on siguin necessaris, el més separat possible dels trams, per evitar 
sobrecàrregues innecessàries.   

 Els sacs d’aglomerant es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones 
de pas.  

 Quan les plataformes de treball siguin mòbils (plataformes de treball 
sustentades mitjançant elements pneumàtics o per cabrestants moguts per 
accionament elèctric, etc.) s’empraran dispositius de seguretat que evitin el seu 
lliscament voluntari.  

 Els operaris que realitzin la manipulació de morters i guixos hauran d’emprar 
casc de seguretat, guants de goma, granota de treball, botes de cuir de 
seguretat i cinturó de seguretat, si en aquests treballs a desenvolupar hi ha risc 
de caiguda a diferent nivell.  

 En els treballs d’arrebossat amb màquina s’haurà de vigilar en tot moment que 
es compleixi el Reglament de Baixa Tensió.  

 
Pintures. 
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 Es farà el màxim per evitar el contacte directe de pintures amb la pell, per la 
qual cosa es dotarà els treballadors que realitzin l’emprimació, de peces de 
treball adequades, que els protegeixin d’esquitxades  

 estudi de seguretat i salut  

 i permetin la seva mobilitat (casc de seguretat, pantalla facial antiesquitxades, 
granota de treball, guants de neoprè, botes de seguretat i en els casos que es 
necessiti, cinturó de seguretat  

 El vessament de pintures i matèries primes sòlides com pigments, ciments, i 
d’altres, es durà a terme des de poca alçada per evitar esquitxades i núvols de 
pols.  

 Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments 
tòxics, no es fumarà, ni es menjarà ni es beurà.  

 Quan s’apliquin emprimacions que desprenguin vapors orgànics, els 
treballadors hauran de ser dotats d’adaptador facial que ha de complir amb les 
exigències legals vigents, a aquest adaptador facial hi anirà acoblat el seu 
corresponent filtre químic, o filtre mecànic quan les pintures continguin una 
alta càrrega de pigment i sense dissolvents orgànics que evitin  la ingestió de 
partícules sòlides.  

 Quan s’apliquin pintures amb risc d’inflamació, s’allunyaran del treball les fonts 
irradiadores de calor, com treballs de soldadura i d’altres, tenint previst pels 
voltants del tall un extintor.  

 L’emmagatzematge de pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables 
s’hauran de fer en recipients tancats, allunyant-los de fonts de calor i, en 
particular, quan s’emmagatzemin recipients que continguin nitrocel·lulosa 
s’haurà de realitzar una volta periòdica dels mateixos per tal d’evitar el risc 
d’inflamació. S’instal·laran extintors de pols química seca al costat de la porta 
d’accés al magatzem de pintures  

 Els pots industrials de pintures i dissolvents s’aplegaran a sobre de taulons de 
repartiment de càrregues per evitar sobrecàrregues innecessàries.  

 El magatzem de pintures disposarà de ventilació.  

 Sobre de la porta del magatzem de pintures s’hauran d’instal3lar les següents 
senyals: advertència de material inflamable, advertència material tòxic, no 
fumeu.  

 
Elements auxiliars:  
 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel 
desenvolupament d’aquesta  activitat. 
  

- Escales de mà. 
- Carretó elevador.  
- Transpalet manual: carretó manual.  
- Bastida amb elements prefabricats sistema modular.  
- Serra.  
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- Pistola fixa-claus.  
- Taladradora portàtil.  

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los 
al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. 
(Art. 7 R.D. 1627/1997)  
 
4. Sistemes de protecció col·lectiva i senyalització. 
 
Les proteccions col3lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran 
constituïdes per:  
 

 Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermitja i 
sòcol. L’alçada de la barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a 
mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran 
d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.  

 Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 
30x30x1 mm i reforç central amb tub buit i, a la part central d’aquest mòdul es 
col·locarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada de 150x150 
mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per 
un guardacòs en forma de muntant.  

 Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades 
amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm. d’ample.  

 Extintor de pols química seca.  
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, 
conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat:  
 

 Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.  

 Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.  

 Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.  

 Senyal d’advertència de risc elèctric.  

 Senyal d’advertència de risc d’incendi.  

 Senyal de prohibit el pas als vianants.  

 Senyal de no fumeu.  

 Senyal de protecció obligatòria del cap.  

 Senyal de protecció obligatòria dels peus.  

 Senyal de protecció obligatòria de les mans.  

 Senyal de protecció obligatòria del cos.  

 Senyal de protecció obligatòria de la vista.  

 Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.  

 Senyal de protecció obligatòria de la cara.  

 Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.  
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Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los 
al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. 
(Art. 7 R.D. 1627/1997)  
 

 
 
5. Relació d’equips de protecció individual. 
 
Els equips de protecció individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els 
següents:  
 

 Treballs de transport (conductors i operadors de grua):  
- Cascos de seguretat.  
- Botes de seguretat.  
- Granota de treball.  
- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” 

de petita cilindrada).  
 

 Pels treballs amb pintura i coles:  
- Cascos de seguretat.  
- Guants de goma (neoprè).  
- Granota de treball.  
- Botes de cuir de seguretat.  
- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.   
- Pantalla facial, si s’escau..   

 

 Pels treballs amb morters i guixos:  
- Cascos de seguretat.  
- Guants de goma (neoprè).  
- Granota de treball.  
- Botes de cuir de seguretat.  

 

 Pels treballs de revestit o xapat:  
- Cascos de seguretat  
- Guants de cuir i lona (tipus americà).  
- Granota de treball.  
- Botes de cuir de seguretat.  
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Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es 
dotarà els treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).  
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits 
establerts pel R.D. 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i 
les corresponents Normes UNE.  

2.2.10 Paviments 
 
1. Introducció.  
 
1.1 Definició:  

 
Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats 
i/o aspecte.  
 
1.2. Descripció: 
 
Tipus de paviments: 
 

 Revestiments amb peces rígides:   
- Amb rajoles de pedra, ceràmiques rebudes amb morter, ceràmiques 

enganxades, de ciment, de ciment permeable, de terratzo, de formigó, 
de parquet hidràulic, de fosa, de xapa d’acer i d’asfalt.  

- Amb llistons d’empostissar (mosaic).  
- Amb posts (fusta).  
- Amb lloses de pedra. -amb plaques de formigó armat.  
- Amb llambordins de pedra i formigó.  

 

 Revestiments flexibles:  
- Llosetes de moqueta autoadhesives, de linòleum adherides, de PVC 

homogeni o heterogeni adherides a tocar o soldades.  
- Rotlles de moqueta adherits, tesats per adhesió o tesats per llates 

d’empostissar; de linòleum adherits, de goma adherits o rebuts amb 
ciment, de PVC homogeni o heterogeni adherits amb juntes a tocar o 
soldades.  

- Rajoles de policloroprè adherides o rebudes amb ciment, de goma 
adherides o rebudes amb ciment.  
 

 Tipus de soleres: per a instal3lacions, lleugeres, semipesants i pesants.  
 
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el 
subministrament dels elements necessaris per la seva construcció. Per això s’haurà de 
considerar un previ aplec de material a les respectives plantes. Aquest aplec de 



  ANNEX 11. MEMÒRIA ESTUDI SEGURETAT I SALUT 
 

299 
 

material  s’elevarà mitjançant la maquinària instal·lada per a aquella fi: grues, 
muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la 
corresponent planta. El transport del material paletitzat des del camió o magatzem fins 
els aparells elevadors es realitzarà mitjançant el carretó elevador. Per realitzar els 
paviments serà imprescindible considerar el següent equip humà:  
 

 Operadors de grua.  

 Enrajoladors i d’altres.  

 Operadors de carretó elevador.  
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme 
la realització dels paviments:  
 

 Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, traginadora de trabuc 
“dúmper” de petita cilindrada per transport auxiliar,  carretó elevador, toro, 
etc.   

 Estris.  

 Eines manuals.  

 Presa provisional d’aigua.  

 Instal·lació elèctrica provisional.  

 Instal·lacions d’higiene i benestar.  
 
2.-Relació de riscos i la seva avaluació. 
  
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de 
riscos editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada 
activitat només els riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut en compte 
les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, 
considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat 
(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. A la 
confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser 
modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses 
que intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, 
de 24 d’octubre.  L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un 
esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas, controlar i reduir aquests riscos, 
tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.  
 
 

Riscos  Probabilitat Gravetat Avaluació 
del risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  BAIXA 
MOLT 
GREU 

MEDI 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell  MEDIA GREU MEDI 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  BAIXA LLEU ÍNFIM 
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5.-Caiguda d’objectes.   BAIXA GREU BAIX 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  MEDIA GREU MEDI 

10.-Projecció de fragments o partícules  MEDIA LLEU BAIX 

11.-Atrapaments per o entre objectes.   BAIXA GREU BAIX 

13.-Sobreesforços.  BAIXA GREU BAIX 

16.-Contactes elèctrics.   MEDIA GREU MEDI 

17.-Inhalació o ingestió de substàncies 
nocives.   

MEDIA GREU MEDI 

18.-Contactes amb substàncies càustiques 
o corrosives  

MEDIA GREU MEDI 

20.-Explosions.    BAIXA 
MOLT 
GREU 

MEDI 

21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 

26.-O. R.: manipulació de materials 
abrasius.    

ALTA LLEU MEDI 

27.-Malalties causades per agents químics.        MEDIA GREU MEDI 

 
 
Observacions:  
 
(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombatge de 
material o degut a la manipulació de l’esmoladora angular.  
(11) En treballs de manutenció de càrregues paletizades.  
(16) Risc específic en treballs de poliment  
(18 i 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o 
pigments tòxics.  
(17, 20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents.  
(26) Risc causat per la manipulació de peces per pavimentar.  
 
3. Norma de seguretat. 
 
Posada a punt en l’obra per realitzar aquesta activitat. 
 

 Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la 
grua, el muntacàrregues d’obra; per elements de poc pes, la grueta, i bombes 
per les elevacions de morters, formigons i materials a granel.  

 estudi de seguretat i salut  

 Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments s’ha 
d’assegurar que ja estan construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar 
definitives per l’execució de la resta de l’obra.  

 
Procés:  
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 El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els riscos 
específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major 
seguretat possible.  

 Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, 
endreçat i ben il·luminat.  

 Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de 
seguretat ja instal·lades a les activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.)  

 Si hi ha substàncies pastoses (pel poliment del paviment) s’haurà de limitar 
amb garlandes i senyalitzar el risc de pis lliscós.  

 La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a 
una alçada sobre el paviment de dos metres.  

 La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes 
estancs amb mànec aïllant” i reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 
24 Volts.  

 El material paletitzat serà transportat mitjançant ungles portadores de palets 
convenientment bragat a la grua.  

 Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de 
ser auxiliat per plataformes específiques.   

 S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.  

 Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es faci, aquests podrien 
convertir-se en un “llaç”, amb el qual, en ensopegar, es produïssin caigudes a 
diferent nivell, i fins i tot des d’alçada.  

 En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques 
per evitar cops, ferides i erosions.   

 En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als 
elements mòbils, i en especial, es tindrà la precaució de no posar el peu sota el 
palet.  

 Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment 
no superi els 30 Kg.  

 Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta 
disposició d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.  

 És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia 
sense les clavilles mascle-femella.  

 Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar 
casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, 
botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a 
desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.  

 
Peces rígides: 
 

 El tall de peces de paviment s’executarà a una via humida per evitar lesions als 
pulmons per treballar en ambients amb pols neumoconiòtiques.  
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 El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzarà 
situant el tallador a sotavent, per evitar en la forma del possible, de respirar els 
productes del tall en suspensió.  

 Posat que es realitzessin els talls amb serra circular o rotaflex (radial) es tindrà 
molt de compte amb la projecció de partícules, per la qual cosa s’ha de fer a un 
lloc on el trànsit de personal sigui mínim, i cas de no ser així, s’haurà 
d’apantallar la zona de tall.  

 Les peces de paviment s’aixecaran  sobre  palets convenientment fetes les 
vorades.  

 Les peces del paviment s’aixecaran a les plantes a sobre de plataformes 
emplintades, cas de no estar paletitzats i totalment fetes les vorades.  

 Les peces s’hauran d’apilar correctament dins de la plataforma emplintada, 
apilades dins de les caixes de subministrament i no es trencaran fins a l’hora 
d’utilitzar el seu contingut.  

 El conjunt apilat es fleixarà o lligarà a la plataforma d’hissat per evitar 
vessaments de la càrrega.  

 Les peces de paviment soltes s’hauran d’hissar perfectament apilades a 
l’interior de gàbies de transport per evitar accidents per vessament de la 
càrrega.   

 Els sacs d’aglomerant s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats a sobre 
de plataformes emplintades, fermament amarrades per evitar vessaments.  

 Els llocs de trànsit de persones s’hauran d’acotar mitjançant cordes amb 
banderoles a les superfícies recentment solades.  

 Les caixes o paquets de paviment s’aplegaran a les plantes linealment i 
repartides al costat dels talls, a on es vagi a col·locar.  

 Les caixes o paquets de paviment mai s’han de disposar de mode que 
obstaculitzin les zones de pas.  

 Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació interna de 
l’obra, es tancarà l’accés, indicant-se itineraris alternatius mitjançant senyals de 
direcció obligatòria.  

 Els llocs en fase de poliment seran senyalitzats mitjançant un senyal 
d’advertència de “perill” amb rètol de “paviment lliscant”  

 Les polidores i abrillantadores a emprar estaran dotades de doble aïllament, 
per evitar els accidents per risc elèctric.  

 Les polidores i abrillantadores estaran dotades de cèrcol de protecció 
antiatrapaments, per contacte amb els raspalls i papers de vidre.  

 Les operacions de manteniment i substitució o canvi d’aquells raspalls o papers 
de vidre es realitzaran amb la màquina “desendollada de la xarxa elèctrica”.  

 Els llots, producte dels poliments, han de ser retirats sempre cap a les zones 
que no siguin de pas, i han de ser eliminats immediatament de la planta un cop 
finalitzat el treball.  

 Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar el casc de 
seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de 
cuir de seguretat.  
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 Els operaris que manipulin llots, morters, etc. hauran d’emprar casc de 
seguretat, guants de neoprè o làtex, granota de treball, botes de goma de 
seguretat amb sola antilliscant.   

 Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d’emprar casc de seguretat, 
guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de 
seguretat, ulleres antiimpactes i als casos en què es necessitin, màscara 
antipols.  

 Els paquets de lamel·les de fusta seran transportats per un mínim de dos 
homes, per evitar accidents per descontrol de la càrrega i lumbàlgies.  

 Els accessos a zones en fase d’arrebossats, s'assenyalaran amb “prohibit el pas” 
i amb un rètol de “superfície irregular”, per prevenir de caigudes al mateix 
nivell.  

 Els llocs en fase de fregat amb paper de vidre, romandran constantment 
ventilats per tal d’evitar la formació d’atmosferes nocives (o explosives) per 
pols de fusta.  

 Les màquines de fregar a emprar, estaran dotades de doble aïllament, per 
evitar accidents per contacte amb energia elèctrica.  

 Les polidores a emprar tindran el manillar de maneig i control revestit de 
material aïllant de l’electricitat.  

 Les operacions de manteniment i substitució dels papers de vidre es realitzaran 
sempre amb la màquina "desendollada de la xarxa elèctrica”.  

 Les serradures produïdes seran escombrades mitjançant raspalls i eliminades 
immediatament de les plantes.  

 Es disposaran a cada planta petits contenidors per emmagatzemar les deixalles 
generades; que s'hauran d’evacuar als muntacàrregues.  

 
Flexibles.  
 

 Les caixes de llosetes o rotlles s’aplegaran a les plantes linealment i repartides 
al costat dels talls on s’hagin d’emprar, situades el més allunyats possible dels 
trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries.  

 Els aplecs de material mai es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs 
de pas.  

 És prohibit d’abandonar i deixar encesos els encenedors i bufadors; un cop 
utilitzats s’apagaran immediatament, per tal d’evitar incendis.  

 Durant l’ús de coles i dissolvents, es mantindrà constantment un corrent d’aire 
suficient per a la renovació constant, evitant atmosferes tòxiques.  

 S’establirà un lloc per l’emmagatzematge de coles i dissolvents; aquest 
magatzem haurà de mantenir una ventilació constant.  

 És prohibit de mantenir i emmagatzemar coles i dissolvents a recipients sense 
estar perfectament tancats, per evitar la formació d’atmosferes nocives.  

 Els paviments plàstics s’emmagatzemaran separadament dels dissolvents i 
coles, per evitar incendis.  
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 S’instal·laran dos extintors de pols química seca ubicats cada un d’ells al costat 
de cada porta del magatzem (al de dissolvents i al de productes plàstics)  

 S’instal·laran rètols de perill d’incendis i de no fumeu a sobre de la porta del 
magatzem de coles i dissolvents i del magatzem de productes plàstics.  

 En l’accés a cada planta on s’estiguin utilitzant coles i dissolvents, s’instal•larà 
un rètol de no fumeu..  

 Els recipients d’adhesius inflamables i dissolvents estaran, allunyats de 
qualsevol focus de calor, foc o espurna.  

 És prohibit d’abandonar directament a terra, tisores, ganivets, grapadores, etc.  

 Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de 
treball, botes de cuir de seguretat i màscara de filtre químic si l’adhesiu conté 
productes volàtils químics tòxics.  

  
Elements auxiliars:  
 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel 
desenvolupament d’aquesta  activitat:  
 

- Dúmpers de petita cilindrada. 
- Formigonera pastera.  
- Bombatge de morter.  

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los 
al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. 
(Art. 7 R.D. 1627/1997)  
 
4. Sistemes de protecció col·lectiva i senyalització. 
  
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran 
constituïdes per:  
 

 Baranes de seguretat formades per muntants, barra intermitja i sòcol. La 
barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de 
gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 
metres entre ells com a màxim.  

 Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 
30x30x1 mm. i reforç central amb tub buit, i a la part central d’aquest mòdul es 
col·locarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada de 150x150 
mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per 
un guardacòs en forma de muntant.  

 Extintor de pols química seca.  
 
Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme 
a la normativa ressenyada en aquesta activitat:  
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 Senyal de perill.  

 Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.  

 Senyal d’advertència de risc elèctric.  

 Senyal d’advertència de risc d’incendi.  

 Senyal de prohibit el pas als vianants.  

 Senyal de no fumeu.  

 Senyal de protecció obligatòria del cap.  

 Senyal de protecció obligatòria dels peus.  

 Senyal de protecció obligatòria de les mans.  

 Senyal de protecció obligatòria del cos.  

 Senyal de protecció obligatòria de la vista.  

 Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.  

 Senyal de protecció obligatòria de la cara.  
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los 
al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. 
(Art. 7 R.D. 1627/1997)  
 

 
 
5. Relació d’equips de protecció individual.  
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els 
següents:  
 

 Treballs de transport (conductors i operadors de grua):  
- Cascos de seguretat.  
- Botes de seguretat.  
- Granota de treball.  
- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” 

de petita cilindrada).  
 

 Pels treballs amb coles i dissolvents:  
- Cascos de seguretat.  
- Guants de goma (neoprè).  
- Granota de treball.  
- Botes de cuir de seguretat.  
- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.   
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- Pantalla facial, si s’escau.   
 

 Pels treballs amb morters, formigons i llots:  
- Cascos de seguretat.  
- Guants de goma (neoprè).  
- Granota de treball.  
- Botes de goma de seguretat.  

 

 Pels treballs de col·locació de paviment:   
- Cascos de seguretat.  
- Guants de cuir i lona (tipus americà).  
- Granota de treball.  
- Botes de cuir de seguretat.  
- Genolleres.  
- Ulleres antiimpactes als casos de paviments rígids.  
- Màscara antipols, als casos de tall de paviments rígids.  

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es 
dotarà als treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).  
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits 
establerts pel R.D. 773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i 
les corresponents Normes UNE. 
  

2.2.11 Recobriment de sostres 
 
1. Definició i descripció.  
 
1.1 Definició:  

 
Cara inferior del forjat que cobreix una construcció, edifici i els espais interiors que el 
composen. Cel ras constituït per canyís, escaiola o peces especials d’un material 
qualsevol, que es penja del forjat, donat que no té funció resistent.  
 
1.2 Descripció:  

 
Un cop realitzats els tancaments tant exteriors com interiors, iniciarem el recobriment 
dels sostres, distingint els diferents tipus:  
 
Revestiments de sostres:  
 
Per a la realització de revestiment, es muntarà una tarima sustentada sobre cavallets, 
aquesta plataforma haurà de cobrir, en una o vàries fases, segons la dimensió de la 
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superfície, tota la superfície a recobrir. Aquesta es realitza per donar facilitat al 
treballador que ha d’atendre al sostre i no per on circula, als diferents treballs de 
col·locació de guixos i pintures.  
 
Cel rasos:  
 
Per a la realització de cels rasos s’auxiliaran els treballs amb escales de tisora per a la 
col·locació de les guies  o penjadors fins a 3 metres i per alçades superiors es realitzarà 
la col·locació amb petites torres de bastida tubular modular amb rodes.  
 
Els cel rasos es poden realitzar:  
 

- Sense guies: formació de sostres mitjançant plaques suspeses mitjançant 
penjadors, a interiors d’edifici.  

 
- Amb guies (discontinus): formació de sostres amb juntes aparents, suspesos 

mitjançant entramats metàl·lics, a interiors d’edificis.  
 

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el 
subministrament dels elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, 
s’haurà de considerar un previ aplec de material a les respectives plantes. Aquest aplec 
de material  s’elevarà mitjançant maquinària instal·lada per a aquesta fi: 
muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la 
corresponent planta. Pel transport del material paletitzat, des del camió o magatzem 
fins els aparells elevadors es realitzarà mitjançant carretó elevador.  
 
Per a realitzar els revestiments serà imprescindible considerar el següent equip humà:  
 

 Operadors de grua.  

 Operaris de muntatge, pintors o manipuladors de morter i guix, segons el cas.  

 Operadors de carretó elevador.  
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans necessaris per dur a terme la 
realització dels revestiments:  
 

 Maquinària: formigonera pastera, bombatge de morter, carretó elevador, toro, 
etc.   

 Estris: bastides tubulars modulars, bastides de cavallet, escales de mà, 
proteccions col·lectives i personals, etc.  

 Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc.  

 Presa provisional d’aigua.  

 Instal·lació elèctrica provisional.  

 Instal·lacions d’higiene i benestar.  
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2. Relació de riscos i la seva avaluació. 
 
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de 
riscos editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada 
activitat només els riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut en compte 
les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, 
considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat 
(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. A la 
confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser 
modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses 
que intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, 
de 24 d’octubre.  L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un 
esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas, controlar i reduir aquests riscos, 
tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.  
 
 

Riscos  Probabilitat Gravetat Avaluació 
del risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  MEDIA 
MOLT 
GREU 

ELEVAT 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell.  MEDIA GREU MEDI 

3.-Caiguda d’objectes per desplom.  BAIXA LLEU ÍNFIM 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  MEDIA LLEU BAIX 

5.-Caiguda d’objectes.   BAIXA GREU MEDI 

6.-Trepitjades sobre objectes.  MEDIA GREU MEDI 

7.-Cops contra objectes immòbils.   MEDIA LLEU BAIX 

8.-Cops amb elements mòbils de 
màquines.  

MEDIA GREU MEDI 

9.-Cops amb objectes o eines.  MEDIA LLEU BAIX 

10.-Projecció de fragments o partícules.    MEDIA LLEU BAIX 

11.-Atrapaments per o entre objectes.   BAIXA GREU BAIX 

13.-Sobreesforços.  MEDIA GREU MEDI 

16.-Contactes elèctrics.    MEDIA GREU MEDI 

17.-Inhalació o ingestió de substàncies 
nocives.   

MEDIA GREU MEDI 

18.-Contactes amb substàncies càustiques 
o corrosives  

MEDIA GREU MEDI 

20.-Explosions.    BAIXA 
MOLT 
GREU 

MEDI 

21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 

26.-O. R.: manipulació de materials 
abrasius.    

MEDIA LLEU BAIX 

27.-Malalties causades per agents químics.        MEDIA GREU MEDI 
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Observacions:  
 
(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombeig de material 
o degut a la manipulació de l’esmoladora angular.  
(11) En treballs de manutenció de càrregues paletitzades.  
(18 i 27) Risc causat pel  contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents.  
(17, 20 i 21) Risc causat per  l’ús de dissolvents.  
(26) Risc causat per  la manipulació de peces per recobrir sostres.  
 
3. Norma de seguretat. 
  
Posada a punt de l’obra per realitzar aquesta activitat.  
 

 Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant el 
muntacàrregues d’obra i la grueta per a elements de poc pes.  

 Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments, s’ha 
d’assegurar que ja estan construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar 
definitives per a l’execució de la resta de l’obra.  

 
Procés:  
 

 El personal encarregat de la realització dels cels rasos ha de conèixer els riscos 
específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major 
seguretat possible.  

 Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall (bastida) 
net, endreçat i ben il·luminat.  

 Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de 
seguretat ja instal·lades a les activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.).  

 És prohibida la formació de bastides mitjançant un tauló recolzat als graons de 
dos escales de mà, tant les de recolzament lliure com les de tisores, per evitar 
el risc de caiguda a diferent nivell.  

 És prohibida la formació de bastides mitjançant bidons, piles de materials i 
assimilables, per evitar la realització de treballs sobre superfícies insegures.  

 Les bastides per a la instal·lació de cels rasos sobre rampes tindran la superfície 
horitzontal i vorejats de baranes reglamentàries en el cas de risc de caigudes a 
diferent nivell. És permès el recolzament a un graó definitiu i cavallet sempre 
que aquesta s’immobilitzi i els taulons s’ancorin i falquin.  

 En iniciar-se la jornada, es revisaran les bastides i mitjans auxiliars, 
comprovant-se  les seves proteccions i estabilitat.  

 S’ha de mantenir la bastida neta de substàncies pastoses per tal d’evitar 
relliscades.  

 La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a 
una alçada sobre el paviment de dos metres.  
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 La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes 
estancs amb mànec aïllant” i reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 
24 Volts.  

 S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.  

 Els fleixos s’han de tallar, doncs, cas de no fer-ho es podrien convertir en un 
“llaç” amb el que, en ensopegar, es produïssin caigudes al mateix nivell i fins i 
tot, des d’alçada.  

 En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques 
per evitar cops, ferides i erosions.   

 En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als 
elements mòbils, i en especial es tindrà la precaució de no posar el peu sota el 
palet.  

 Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment 
no superi els 30 Kg.  

 És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia 
sense les clavilles mascle-femella.  

 És vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta 
disposició d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.  

 Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar 
casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, 
botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a 
desenvolupar hi ha riscos de caiguda a diferent nivell.  

 Les runes s’aplegaran en contenidors amb rodes pel seu posterior trasllat fins el 
muntacàrregues.  

 És prohibit de llençar les runes directament pels forats de la façana o dels patis.  

 Els sacs i planxes s’aplegaran ordenadament repartits, al costat dels talls on es 
vagin a utilitzar, el més separats possible dels trams on s’han d’evitar 
sobrecàrregues innecessàries.  

 Els aplecs de sacs o planxes es col·locaran de manera que no obstaculitzin les 
zones de pas.  

 
Revestiments de sostres (referits, lliscats i pintures). 
  
En tot moment es mantindran netes i endreçades les superfícies de trànsit intern de 
l’obra. Quan un pas quedi tallat temporalment per les bastides s’haurà de senyalitzar 
un pas alternatiu amb senyals de direcció obligatòria.  
 

 Posat que la plataforma de treball estigui situada a una alçada inferior a 2 m, es 
recolzarà sobre cavallets.  

 Les plataformes sobre cavallets per a la instal·lació de cels rasos tindrà la 
superfície horitzontal i quallada de taulons, que cobreixin tota la zona a 
treballar, evitant graons i buits que puguin originar ensopegades i caigudes.  
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 Les bastides per a la instal·lació de cels rasos s’executarà sobre cavallets 
metàl·lics o de fusta. És prohibida expressament la utilització de bidons, piles 
de materials i escales recolzades contra el parament.  

 En cas que la plataforma estigui per sobre dels dos metres, es col·locaran 
bastides tubulars modulars.  

 Els sacs de guix s’aplegaran ordenadament, repartits al costat dels talls en què 
s’hagin d’emprar, el més separats possible dels trams, per evitar 
sobrecàrregues innecessàries.  

 Els sacs de guix es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas.  

 Els operaris que realitzin la manipulació de guixos, hauran d’emprar casc de 
seguretat, guants de goma, granota de treball, botes de cuir de seguretat i 
cinturó de seguretat si a aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a 
diferent nivell.  

 
Cels rasos sense guies: 
 

 En tot moment es mantindran netes i endreçades les superfícies de trànsit 
intern de l’obra. Quan un pas quedi tallat temporalment per les bastides 
s’haurà de senyalitzar el pas alternatiu amb senyals de direcció obligatòria.  

 Posat que la plataforma de treball estigui situada a una alçada inferior a 2 m es 
recolzarà sobre cavallets.  

 Les plataformes sobre cavallets per a la instal·lació de cels rasos tindrà la 
superfície horitzontal i quallada de taulons, que cobreixin tota la zona a 
treballar, evitant graons i buits que puguin originar ensopegades i caigudes.  

 Les bastides per a la instal·lació de cels rasos s’executarà a sobre de cavallets 
metàl·lics o de fusta. És prohibida expressament la utilització de bidons, piles 
de materials i escales recolzades contra el parament.  

 Posat que la plataforma estigui per sobre dels dos metres, es col•locaran 
bastides tubulars modulars.  

 Per apuntalar les plaques fins l’enduriment del penjat (estopa, canya, etc.) 
s’utilitzaran suports de taulonet a sobre de puntals metàl•lics telescòpics, per 
evitar els accidents per desplom.  

 El transport de sacs i planxes es realitzarà interiorment, preferentment dalt 
d’un carretó de mà, per evitar sobreesforços.  

 
Cel rasos amb guies: 
 

 Les escales de mà per emprar han de ser del tipus de tisora, dotades de sabates 
antilliscants i cadeneta de control d’obertura màxima, per evitar accidents per 
inestabilitat.  

 Les plataformes de treball dalt de cavallets tindrà un ample mínim de 60 cm.  

 La instal·lació de cels rasos es realitzarà des de plataformes ubicades dalt d’una 
bastida tubular (a més de dos metres d’alçada) que estaran  closes per una 
barana de seguretat amb passamà a 90 cm d’alçada, barra intermèdia i sòcol.  
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 Les plataformes instal·lades a bastides tubulars sobre rodes no s’utilitzaran 
sense haver ajustat els frens de trànsit, abans de pujar a elles.  

 Les bastides que s’han de construir per a la instal·lació de cels rasos (metàl•lics, 
cartró premsat, etc.) es muntaran dalt de cavallets sempre que l’alçada sigui 
inferior a dos metres.  

 
Elements auxiliars:  
 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars, s’empraran pel 
desenvolupament d’aquesta activitat:   
 

- Escales de mà.  
- Bastida amb elements prefabricats sistema modular.  
- Bastida de borriquetes.  
- Taladradora portàtil.  

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los 
al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. 
(Art. 7 RD 1627/1997)  
 
4. Sistemes de protecció col·lectiva i senyalització. 
  
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran 
constituïdes per:  
 

 Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermitja i sòcol. 
L’alçada de la barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 
2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar 
situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.  

 Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 
30x30x1 mm. i reforç central amb tub buit i, a la part central d’aquest mòdul, es 
col·locarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada de 150x150 
mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per 
un guardacòs en forma de muntant.  

 Extintor de pols química seca.  

 Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.  
 
Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme 
a la normativa ressenyada a aquesta activitat:  
estudi de seguretat i salut  
 

 Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.  

 Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.  

 Senyal d’advertència de risc elèctric.  
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 Senyal d’advertència de risc d’incendi.  

 Senyal de no fumeu.  

 Senyal de protecció obligatòria del cap.  

 Senyal de protecció obligatòria dels peus.  

 Senyal de protecció obligatòria de les mans.  

 Senyal de protecció obligatòria del cos.  

 Senyal de protecció obligatòria de la vista.  

 Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.  

 Senyal de protecció obligatòria de la cara.  

 Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.  
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los 
al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. 
(Art. 7 RD 1627/1997)  
 

 
 
5. Relació d’equips de protecció individual.  
 
Els equips de protecció individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els 
següents:  
 

 Treballs de transport (conductors i operadors de grua):  
- Cascos de seguretat.  
- Botes de seguretat.  
- Granota de treball.  
- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” 

de petita cilindrada).  

 Pels treballs amb pintura:  
- Cascos de seguretat.  
- Guants de goma (neoprè).  
- Granota de treball.  
- Botes de cuir de seguretat.  
- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.   
- Pantalla facial, si convingués.  

 

 Pels treballs amb guixos:  
- Cascos de seguretat.  
- Guants de goma (neoprè).  
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- Granota de treball.  
- Botes de cuir de seguretat.  

 

 Pels treballs de col·locació de guies, plaques i lamel•les:  
- Cascos de seguretat.  
- Guants de cuir i lona (tipus americà).  
- Granota de treball.  
- Botes de cuir de seguretat.  

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es 
dotarà als treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).  
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits 
establerts pel R.D. 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i 
les corresponents Normes UNE.  
 

2.2.12 Ram de fuster 
 
1. Definició i descripció. 
 
1.1. Definició:  
 
S’entén per fusteria d’un edifici el conjunt de bastiments de base, marcs, batents i 
vidres de finestres, portes i armaris encastats, de funció no estructural.   
 
1.1 Descripció:  
 
Abans de l’inici de la col·locació dels bastiments de base i marcs, s’ha de comprovar 
l’aplom dels paraments i l’escairat de brancals i llindes. Un cop realitzada aquesta 
operació prèvia, es col3locaran els bastiments de base encastats o ancorats.  
 
Posteriorment es col·locaran els marcs de la porta o finestra subjectats al bastiment de 
base o directament a l’obra. Sobre aquests marcs s'hi fixaran els batents corresponents 
a les finestres o portes. 
 En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el 
subministrament d’elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà 
de considerar un previ aplec de material a la planta baixa. Aquest aplec de material 
s’elevarà mitjançant la maquinària instal·lada per a aquest fi: grues  o muntacàrregues, 
a mesura que es necessitin per a la seva col·locació a les diferents plantes. Per realitzar 
la fusteria serà imprescindible considerar el següent equip humà:  
 

 Operadors de grua.  

 Fusters.  
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 Vidriers.  
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans necessaris per dur a terme la 
realització de la fusteria:  
 

 Maquinària: grues, muntacàrregues, etc.   

 Estris: bastides de cavallets, escales de mà, proteccions col•lectives i personals, 
etc.  

 Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina de fregar 
portàtil, esmoladora, serra circular manual, etc.  

 Instal·lació elèctrica provisional.  

 Instal·lacions d’higiene i benestar.  
 
2. Relació de riscos i la seva avaluació. 
 
En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de 
riscos editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant en cada 
activitat només els riscos més importants. I en la seva avaluació s’ha tingut en compte 
les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, 
considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat 
(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. En la 
confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser 
modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses 
que intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, 
de 24 d’octubre.  L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un 
esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas, controlar i reduir aquests riscos, 
tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.  
 
 

Riscos  Probabilitat Gravetat 
Avaluació 
del risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  ALTA 
MOLT 
GREU 

CRÍTIC 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell.  MEDIA GREU MEDI 

3.-Caiguda d’objectes per desplom.  BAIXA GREU BAIX 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.   BAIXA LLEU ÍNFIM 

5.-Caiguda d’objectes.   ALTA GREU ELEVAT 

6.-Trepitjades sobre objectes.  MEDIA GREU MEDI 

7.-Cops contra objectes immòbils.   BAIXA LLEU ÍNFIM 

8.-Cops amb elements mòbils de 
màquines.  

MEDIA GREU MEDI 

9.-Cops amb objectes o eines.  BAIXA GREU BAIX 

10.-Projecció de fragments o partícules.   BAIXA GREU BAIX 

11.-Atrapaments per o entre objectes.   BAIXA LLEU ÍNFIM 
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13.-Sobreesforços.  MEDIA GREU MEDI 

16.-Contactes elèctrics.   MEDIA GREU MEDI 

17.-Inhalació o ingestió de substàncies 
nocives.  

MEDIA GREU MEDI 

21.-Incendis.   BAIXA GREU BAIX 

26.-O. R.: manipulació de materials 
tallants.   

ALTA LLEU MEDI 

27.-Malalties causades per agents químics.   MEDIA GREU MEDI 

Observacions: 
 
(8) Risc específic causat per  l’ús de la màquina d'escatar i serra circular manual per a 
fusta.  
(17 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents i vernissos.  
(26) Risc causat per la manipulació de vidres.  
(27) Risc causat per l’ús de dissolvents i vernissos.  
 
3. Norma de seguretat 
 
Posada a punt de l’obra per realitzar aquesta activitat. 
 

 Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la 
grua o el muntacàrregues d’obra.  

 A causa dels treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja 
estiguin construïdes les instal•lacions d’Higiene i Benestar definitives per a 
l’execució de la resta de l’obra.  

 
Procés:  
 

 El personal encarregat de la col·locació de la fusteria ha de conèixer els riscos 
específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major 
seguretat possible.  

 Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’ha de mantenir el tall net i 
endreçat.  

 Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de 
seguretat ja instal·lades a les activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.)  

 Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de 
ser auxiliat per plataformes específiques.   

 S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.  

 Els fleixos s’han de tallar, doncs posat que no es faci, aquests es podrien 
convertir en un “llaç” amb el qual, en ensopegar, es produirien caigudes al 
mateix nivell o fins i tot des d’alçada.  

 En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques 
per evitar cops, ferides i erosions.   
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 Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta 
disposició d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.  

 Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar 
casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, 
botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a 
desenvolupar hi ha risc de caiguda  a diferent nivell.  

 En cas que s’hagués de treballar a una bastida de cavallets amb risc de caiguda 
al buit, es posarà una protecció a base de barana perimètrica.  

 És prohibit l’ús de cavallets a balcons sense haver constituït una protecció 
contra les caigudes des d’alçada. Si no existís aquesta protecció, es penjaran 
d’elements ferms de l’estructura, cables a on amarrar el fermall del cinturó de 
seguretat.  

 És prohibida la formació de bastides a base de bidons, piles de materials i 
assimilables per evitar la realització de treballs dalt de superfícies insegures.  

 La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a 
una alçada sobre el paviment de dos metres.  

 La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes 
estancs amb mànec aïllant” i reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 
24 Volts.  

 
Ram de fuster. 
 

 Els aplecs de fusteria s’ubicaran en zones prèviament delimitades i 
senyalitzades.  

 En tot moment es mantindran lliures els camins de pas interior a l’obra.  

 Els bastiments de base (marcs, portes de pas, tapajunts, etc.) es descarregaran 
en blocs perfectament fleixats, penjats mitjançant eslingues de la grua torre.  

 Posat que es faci servir el muntacàrregues, els bastiments de base (o marcs, 
etc.) s’hissaran a les respectives plantes convenientment fleixats i subjectats al 
muntacàrregues. En arribar a la planta d’ubicació, es deixaran anar els fleixos i 
es descarregarà a mà.  

 En cas que l’hissat es realitzi mitjançant la grua, una vegada a la planta 
d’ubicació, es deixaran anar els fleixos i es descarregaran a mà.   

 Els bastiments de base o els marcs es repartiran immediatament per la planta 
per a la seva ubicació definitiva segons el replanteig efectuat, vigilant que el 
seu apuntalament, falcat, estampit sigui segur; és a dir, que impedeixi que es 
desplomin en rebre un cop lleu.  

 Per facilitar l’ancoratge dels marcs, es construirà una bastida de cavallets, que 
haurà de tenir barana de seguretat si hi ha risc de caiguda a diferent nivell de 
més de 2,5 metres.  

 Es desmuntaran aquelles proteccions que obstaculitzin el pas dels marcs, i un 
cop passats, es reposarà immediatament la protecció. Posat que en aquest 
interval hi hagi risc de caiguda a diferent nivell, el treballador haurà d’emprar el 
cinturó de seguretat convenientment ancorat.  
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 Els retalls i serradures produïts durant els ajustaments, es recolliran i 
s’eliminaran mitjançant trompes d’abocament o mitjançant petits contenidors 
previstos per a aquest fi.  

 Els treballs de col·locació dels bastiments de base i marcs es realitzaran com a 
mínim entre dos operaris.  

 Els llistons inferiors contra deformacions es desmuntaran immediatament 
després d’haver acabat el procés d’enduriment de la part de rebut del 
bastiment de base, per a que acabi el risc d’ensopegades i caigudes.  

 Les operacions de fregat mitjançant màquina de fregar manual es realitzarà 
sempre sota ventilació per “corrent d’aire”.  

 El magatzem de coles i vernissos s’ubicarà a un lloc definit i ha de tenir 
ventilació directa i constant, així com un extintor de pols química seca al costat 
de la porta d’accés i sobre d’aquesta, un senyal de perill d’incendi, i un altre de 
no fumeu.  

 Els operaris que realitzin la col·locació de marcs, bastiments de base, batents, 
etc. hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), 
granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en 
aquests treballs per desenvolupar hi hagués risc de caiguda a diferent nivell.  

 
Muntatge de vidre. 
 

 Els aplecs de vidre s’ubicaran a llocs indicats per a aquest fi.  

 A nivell de carrer s’acotarà amb baranes per als vianants la vertical dels 
paraments que s’estan envidrant.  

 És prohibit de romandre o treballar a la vertical d’un tall d’instal·lació de vidres.  

 Es mantindran lliures de fragments de vidres els talls per tal d’evitar el risc de 
talls.  

 Els vidres es tallaran a la mida adient per a cada forat del local assenyalat amb 
aquesta finalitat.  

 La manipulació de les planxes de vidre es realitzarà mitjançant ventoses.  

 El vidre “presentat” a la fusteria corresponent, es rebrà i s’acabarà d’instal•lar 
immediatament.  

 Els vidres transparents ja instal·lats s'assenyalaran adequadament.  

 Els vidres s’emmagatzemaran, a les plantes, als llocs destinats amb aquest fi 
dalt d’un jaç de taulons de fusta; el vidre es col·locarà quasi verticalment, 
lleugerament decantat contra un parament determinat.  

 Les planxes de vidre transportades a mà es mouran sempre en posició vertical.  

 Les bastides que s’hagin d’emprar per a la instal·lació dels vidres a les finestres, 
estaran protegides a la part de davant (la que dóna a la finestra) per una 
barana sòlida de 90 cm. d’alçada, mesurada des de la plataforma de treball, 
formada per passamans, llistó intermedi i sòcol, per evitar el risc de caiguda al 
buit durant els treballs.  

 Els operaris que realitzin la col·locació del vidre hauran d’emprar casc de 
seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir 
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de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi ha 
risc de caiguda a diferent nivell.  

 
Elements auxiliars:  
 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel 
desenvolupament d’aquesta activitat.  
 

- Escales de mà.  
- Grues i aparells elevadors.  
- Esmoladora angular.  
- Bastida de borriquetes.  
- Pistola fixa-claus.  
- Taladradora portàtil.  

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es 
col·locaran en l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-
los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)  
 
4. Sistemes de protecció col·lectiva i senyalització 
 
Les proteccions col·lectives a què fan referència les normes de seguretat estaran 
constituïdes per:  
 

 Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermitja i sòcol. 
L’alçada de la barana ha de ser de 90 cm, i el passamà ha de tenir com a mínim 
2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar 
situats a 2,5 m entre ells com a màxim.  

 Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 
30x30x1 mm i reforç central amb tub buit i, a la part central d’aquest mòdul es 
col·locarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada de 150x150 
mm i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per 
un guardacòs en forma de muntant.  

 Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 m quallades amb 
taulons de 2,5 cm de gruix i 20 cm d’ample.  

 Extintor de pols química seca.  
 
Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme 
a la normativa ressenyada en aquesta activitat:  
 

 Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.  

 Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.  

 Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.  

 Senyal d’advertència de risc elèctric.  
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 Senyal d’advertència de risc d’incendi.  

 Senyal de prohibit el pas als vianants.  

 Senyal de no fumeu.  

 Senyal de protecció obligatòria del cap.  

 Senyal de protecció obligatòria dels peus.  

 Senyal de protecció obligatòria de les mans.  

 Senyal de protecció obligatòria del cos.  

 Senyal de protecció obligatòria de la vista.  

 Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.  

 Senyal de protecció obligatòria de la cara.  

 Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.  
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es 
col·locaran en l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-
los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)  
 

 
 
5. Relació d’equips de protecció individual. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els 
següents:  
 

 Treballs de transport (conductors i operadors de grua):  
- Cascos de seguretat.  
- Botes de seguretat.  
- Granota de treball.  

 

 Pels treballs de fusteria de fusta:  
- Cascos de seguretat.  
- Guants de cuir i lona (tipus americà).  
- Granota de treball.  
- Botes de cuir de seguretat.  
- Cinturó de seguretat, si els calgués.  
- Màscara antipols pels fregadors amb paper de vidre.  
- Màscara amb filtre químic posat que manipulessin coles, vernissos, etc.  

 

 Pels treballs de tancaments metàl·lics:  
- Cascos de seguretat.  
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- Guants de cuir i lona (tipus americà).  
- Granota de treball.  
- Botes de cuir de seguretat.  
- Cinturó de seguretat, si els calgués.  
- Ulleres antiimpactes per a manipulació de l’esmoladora.  

 

 Pels treballs de cristalleria:  
- Cascos de seguretat.  
- Guants de cuir i lona (tipus americà).  
- Granota de treball.  
- Botes de cuir de seguretat.  
- Cinturó de seguretat, si els calgués.  

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es 
dotarà als treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
  
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits 
establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les 
corresponents Normes UNE.  
 

2.2.13 Instal·lacions  
 
1. Introducció.  
 
1.1 Definició:  
 
Col·locació i muntatge d’un conjunt d’aparells, conduccions, accessoris, etc., destinats 
a proporcionar un servei.  
 
1.2 Tipus d’instal·lacions: 

 

 Electricitat i audiovisuals: Consisteix, amb les corresponents ajudes de 
maçoneria, en l’obertura de regates, allotjament al seu interior de les 
conduccions de repartiment i el posterior tancament de les regates, en el cas 
d’instal·lacions encastades. A més, s’inclou la instal·lació de caixes de 
distribució, els mecanismes de comandament, els elements de seguretat, etc. 
que són necessaris pel correcte funcionament del sistema d’il·luminació, 
telefonia, vídeo, TV, megafonia, l’accionament de la maquinària, etc. Instal·lats 
a un edifici.  

 

 Instal·lació de conductes fluids (subministrament, evacuació i contra incendis): 
 

- Fontaneria.  
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- Sanejament.  
 
1.3. Observacions generals:  
 
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, 
escales de mà i tisora, eines manuals, etc. Als treballs interiors, s’ha de garantir la 
il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la potència dels 
quals ha de ser d’una intensitat lumínica mitja de 100 lux.  
 
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les 
tanques perimètriques de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a 
l’obra;  les instal·lacions d’higiene i benestar, així com també, les preses provisionals 
d’obra (aigua i electricitat).  
 
Instal·lació elèctrica i àudio-visual. 
 
1. Definició i descripció 
 
1.1 Definició:  
 
Instal·lació elèctrica: Conjunt de mecanismes i utillatges destinats a la distribució i 
consum d’energia elèctrica a 220/380 volts, des del final de la presa de la companyia 
subministradora fins a cada punt d’utilització de l’edifici.  Instal·lació d’àudio-visuals: 
Conjunt de sistemes electrònics destinats  a la transmissió per cable de senyals 
elèctriques d’alta freqüència per a les funcions de telefonia, tèlex, vídeo, megafonia, 
TV, etc.  
 
1.2 Descripció:  
 
Les instal·lacions per cable per a la transmissió dels impulsos elèctrics de freqüència 
industrial (instal·lació elèctrica de 220/380 volts) i d’alta freqüència (instal·lació 
d’àudio-visuals de molt baixa tensió) es realitzaran mitjançant cables entubats, i a cada 
punt de distribució hi haurà la seva corresponent caixa de connexions.  
 
S’han d’individualitzar les canalitzacions segons les diferents funcions a exercir: 
electricitat, telefonia, vídeo, megafonia, TV per cable, etc. 
 
Els tubs o canalitzacions que porten cables poden anar encastats o vistos, així com les 
seves caixes de distribució, que hauran de tenir accés per realitzar les operacions de 
connexió i reparació.  
 
En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el 
subministrament dels materials necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, 
s’haurà de considerar un previ aplec de material a un espai predeterminat 
tancat(cables, tubs, etc.).   
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Per realitzar la instal·lació elèctrica i d’àudio-visuals serà imprescindible considerar el 
següent equip humà:  
 

 Electricistes.  

 Ajudes de maçoneria.  
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme 
la realització de la instal·lació:  
 

 Estris: escala de tisora, escala de mà, proteccions col·lectives i personals, etc.  

 Eines manuals: comprovants de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, 
perforadora portàtil, màquina per fer regates, etc.  

 Instal·lació elèctrica provisional.  

 Instal·lacions d’higiene i benestar.  
 
2. Relació de riscos i la seva avaluació. 
 
En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de 
riscos editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada 
activitat només els riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut en compte 
les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, 
considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat 
(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. En la 
confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser 
modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses 
que intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, 
de 24 d’octubre.  L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un 
esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas, controlar i reduir aquests riscos, 
tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.  
 
 

Riscos  Probabilitat Gravetat 
Avaluació 
del risc 

1.-Caigudes de persones a diferent 
nivell.  

ALTA MOLT GREU 
CRÍTIC 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  BAIXA LLEU ÍNFIM 

5.-Caiguda d’objectes.   MEDIA GREU MEDI 

9.-Cops amb objectes o eines.  MEDIA LLEU BAIX 

10.-Projecció de fragments o partícules.    ALTA LLEU BAIX 

13.-Sobreesforços.  MEDIA GREU MEDI 

15.-Contactes tèrmics.        BAIXA GREU BAIX 

16.-Contactes elèctrics.    ALTA MOLT GREU ELEVAT 

26.-O. R.: manipulació de materials ALTA LLEU MEDI 
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abrasius.    

28.-Malalties causades per agents físics.    MEDIA GREU MEDI 

 
 
Observacions:  
 
(10) Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates.  
 
3. Norma de seguretat.  
 
Posada a unt de l’obra per realitzar aquesta activitat.  
 
Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan 
construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta 
de l’obra.  
  
Procés: Xarxa interior elèctrica i audio-visual.  
 

 El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos 
específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major 
seguretat possible.  

 Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i 
endreçat.  

 Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de 
seguretat ja instal·lades a les activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.).  

 En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques 
per evitar cops, ferides i erosions.   

 Els operaris que realitzin el transport del material hauran d’emprar casc de 
seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de 
cuir de seguretat.  

 Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta 
disposició d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.  

 En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es tindrà cura de l’ordre i 
la neteja del tall per evitar el risc d’ensopegades.  

 La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a 
una alçada sobre el paviment de dos metres.  

 La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes 
estancs amb mànec aïllant” i reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 
24 Volts.  

 És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric 
d’obra, sense la utilització de les clavilles mascle-femella.  

 Les escales de mà a utilitzar, seran tipus tisora, dotades amb sabates 
antilliscants i cadeneta limitadora d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a 
diferent nivell degut a treballs realitzats sobre superfícies insegures.  
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 En la realització del cablejat, penjat i connexió de la instal·lació a zones de risc 
de caiguda al buit (escales, balconeres, etc.) es protegirà el buit mitjançant una 
xarxa de seguretat.  

 Les eines a emprar pels electricistes instal•ladors, estaran protegides per doble 
aïllament (categoria II).  

 Les eines dels instal·ladors, els aïllaments de les quals estiguin deteriorats, 
seran retirades i substituïdes per altres en bon estat de manera immediata.  

 Per evitar la connexió accidental a la xarxa de la instal•lació elèctrica de 
l’edifici, l’últim cablejat que s’executarà serà el que vagi del quadre general al 
de la companyia subministradora, guardant a un lloc segur els mecanismes 
necessaris per a la connexió, que seran els últims a instal·lar-se.  

 Les proves de funcionament de la instal3lació elèctrica seran anunciades a tot 
el personal abans d’iniciar-se, per evitar accidents.  

 Abans de fer entrar a càrrega la instal·lació elèctrica, s’haurà de fer una revisió 
a fons de les connexions de mecanismes, proteccions i empalmaments dels 
quadres elèctrics, d’acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.  

 Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc 
de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà) o guants aïllants si els 
calgués, granota de treball i botes de cuir de seguretat.  

 
Elements auxiliars 
 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per fer els 
treballs d’aquesta activitat.  
 

- Escales de mà.  
- Pistola fixa-claus.  
- Taladradora portàtil.  

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los 
al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. 
(Art. 7 RD 1627/1997)  
 
4. Sistemes de protecció col·lectiva i senyalització.  
 
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran 
constituïdes per:  
 

 Xarxes de seguretat horitzontals o verticals segons el cas, seran de poliamida, 
amb un diàmetre mínim de la corda de 4 mm. i una llum de malla màxima de 
100x100 mm. La xarxa anirà proveïda de corda perimètrica de poliamida de 12 
mm. de diàmetre com a mínim, convenientment ancorada. L’ancoratge òptim 
de les xarxes són els elements estructurals, donat que així la xarxa pot quedar 
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convenientment tensa de manera que pugui suportar al centre un esforç de 
fins a 150 Kp.  

 Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i 
sòcol. L’alçada de la barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a 
mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran 
d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.  

 Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 
30x30x1 mm. i reforç central amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es 
col·locarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada de 150x150 
mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per 
un guardacòs en forma de muntant.  

 Extintor de pols química seca.  
 
Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a 
la normativa ressenyada en aquesta activitat:  
 

 Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.  

 Senyal d’advertència de risc elèctric.  

 Senyal de prohibit el pas als vianants.  

 Senyal de protecció obligatòria del cap.  

 Senyal de protecció obligatòria dels peus.  

 Senyal de protecció obligatòria de les mans.  

 Senyal de protecció obligatòria del cos.  

 Senyal de protecció obligatòria de la vista.  

 Senyal de protecció obligatòria de la cara.  

 Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.  
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los 
al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. 
(Art. 7 RD 1627/1997)  
 

 
 
5. Relació d’equips de protecció individual.  
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els 
següents:  
 

 Treballs de transport:  



  ANNEX 11. MEMÒRIA ESTUDI SEGURETAT I SALUT 
 

327 
 

- Cascos de seguretat.  
- Guants de cuir i lona (tipus americà).  
- Botes de seguretat.  
- Granota de treball.  

 

 Pels treballs d’instal·lació (baixa tensió i audio-visuals):  
- Cascos de seguretat.  
- Guants de cuir i lona (tipus americà).  
- Guants aïllants, si els calgués.  
- Granota de treball.  
- Botes de cuir de seguretat.  
- Cinturó de seguretat, si els calgués.  

 

 Pels treballs d’instal·lació (alta tensió):  
- Cascos de seguretat.  
- Guants aïllants.  
- Granota de treball.  
- Botes aïllants.  
- Protecció d’ulls i cara.  
- Banqueta aïllant i/o catifa aïllant.  
- Perxa aïllant.  

 

 Pels treballs de maçoneria (ajudes):  
- Cascos de seguretat.  
- Guants de cuir i lona (tipus americà).  
- Granota de treball.  
- Botes de cuir de seguretat.  
- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates).  
- Protecció de les oïdes (en realitzar regates).  
- Màscara amb filtre mecànic antipols (en realitzar regates).  

 

 Pels treballs de soldadura elèctrica:  
- Cascos de seguretat.  
- Pantalla amb vidre inactínic.  
- Guants de cuir.  
- Mandil de cuir.  
- Granota de treball.  
- Botes de cuir amb polaines.  

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es 
dotarà als treballadors amb els mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RAD 
1627/1997).  
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Els Equips de Protecció Individual hauran de complir en tot moment els requisits 
establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les 
corresponents Normes UNE.  
 
Instal·lacions per a fluids (Aigua). 
 
1. Definició i descripció.  
 
1.1.  Definició:  
 
Instal·lació de fontaneria i aparells sanitaris: conjunt d’instal·lacions per a aigua 
potable (bombes, vàlvules, comptadors, etc.), conduccions (muntants), distribució i 
aparells pel subministrament i consum.  
 
Instal·lació de sanejament: sistemes d’evacuació i tractament d’aigües brutes.  
1.2 Descripció:  
 
Considerarem dos tipus d’instal·lacions de fluids:  
 

 Les connectades a una xarxa de subministrament o evacuació pública: aigua, 
sanejament. 

 Les que són totalment independents: calefacció.  
 
En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el 
subministrament dels materials necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, 
s’haurà de considerar un previ aplec de material a un espai predeterminat tancat 
(cables, tubs, etc.).   
 
Per realitzar la instal·lació de conductes de fluids, serà imprescindible considerar 
l’equip humà següent:  
 

 Lampistes.  

 Paletes.  

 Operari que realitza les regates.  
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme 
la realització de la instal·lació:  
 

 Estris: bastida modular tubular, bastiment penjat, bastida de cavallets, escala 
de tisora, escala de mà, passarel·les, proteccions col·lectives i personals, etc.  

 Eines manuals: comprovant de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, 
perforadora portàtil, màquina per fer regates (regatadora elèctrica), màquina 
de forjar, esmoladora angular, etc.  

 Instal·lació elèctrica provisional.  

 Instal·lació provisional d’aigua.  
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 Instal·lacions d’higiene i benestar.  
 
2. Relació de riscos i la seva avaluació. 
 
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de 
riscos editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada 
activitat només els riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut en compte 
les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, 
considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat 
(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc.  
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser 
modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses 
que intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, 
de 24 d’octubre.  L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un 
esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas, controlar i reduir aquests riscos, 
tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 

Riscos  Probabilitat  Gravetat  
Avaluació 
del risc  

1.-Caigudes de persones a diferent 
nivell.  

ALTA  
MOLT 
GREU  

CRÍTIC  

3.-Caiguda d’objectes per desplom.  ALTA  
MOLT 
GREU  

CRÍTIC  

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  BAIXA  LLEU  ÍNFIM  

5.-Caiguda d’objectes.   ALTA  GREU  ELEVAT  

7.-Cops contra objectes immòbils.   MEDIA  LLEU  BAIX  

8.-Cops amb elements mòbils de 
màquines.  

MEDIA  GREU  MEDI  

9.-Cops amb objectes o eines.  MEDIA  LLEU  BAIX  

10.-Projecció de fragments o partícules.    MEDIA  LLEU  BAIX  

13.-Sobreesforços.  MEDIA  GREU  MEDI  

15.-Contactes tèrmics.        BAIXA  GREU  BAIX  

16.-Contactes elèctrics.    MEDIA  GREU  MEDI  

19.-Exposició a radiacions.   MEDIA  GREU  MEDI  

20.-Explosions.    BAIXA  
MOLT 
GREU  

MEDI  

21.-Incendis.  BAIXA  GREU  BAIX  

28.-Malalties causades per agents físics.    MEDIA  GREU  MEDI  

 
Observacions:  
 
(3) Risc degut al desplom de bastides de façana i/o lliscaments de terres en rases.  
(8) Risc específic en l’ús de la màquina de fregar i serra circular manual per a fusta.  
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(10) Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates i la pistola fixa-
claus.  
(19) Risc causat per les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador.  
(28) Risc causat per  les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador i a la 
manipulació de la màquina de fer regates.  
 
3. Norma de seguretat. 
 
Posada a punt de l’obra per realitzar aquesta activitat:  
 

 Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja 
estan construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a 
l’execució de la resta de l’obra.  

 
 
 
 
 
 
Procés:  
 
Xarxa interior.  
 

 El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos 
específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major 
seguretat possible.  

 Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i 
endreçat.  

 Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, s’hauran de respectar les baranes 
de seguretat.  

 En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques 
per evitar cops, ferides i erosions.   

 Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar casc de 
seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de 
cuir de seguretat.  

 Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta 
disposició d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.  

 En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es posarà cura en l’ordre i 
la neteja del tall, per evitar el risc d’ensopegades.  

 La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a 
una alçada sobre el paviment de dos metres.  

 La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes 
estancs amb mànec aïllant” i reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 
24 Volts.  
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 És prohibit de connectar els cables als quadres de subministrament elèctric 
d’obra, sense la utilització de les clavilles mascle-femella.  

 Les escales de mà a emprar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i 
cadeneta limitadora d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell 
degut a treballs realitzats a sobre de superfícies insegures.  

 Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble 
aïllament (categoria II).  

 Les eines dels instal·ladors, l’aïllament de les quals estigui deteriorat, seran 
retirades i substituïdes per d’altres en bon estat de manera immediata.  

 
Instal·lació de fontaneria, aparells sanitaris i evacuació d’aigües residuals. 
  

 El magatzem pels aparells sanitaris, radiadors, etc. s’ubicarà a l’obra, a un local 
tancat.  

 Durant el transport, és prohibit d’emprar els fleixos dels paquets com anses.  

 Els blocs i aparells sanitaris fleixats a sobre de bates, es descarregaran fleixats 
amb l’ajuda del ganxo de la grua. La càrrega serà guiada per un home 
mitjançant un cap guia que penjarà d’ella, per evitar els riscos de cops i 
enganxades.  

 Els blocs d’aparells sanitaris, un cop rebuts a planta, es transportaran 
directament al lloc d’ubicació, per evitar accidents a les vies de pas intern.  

 El taller magatzem s’ubicarà a un lloc senyalat de l’obra, i estarà dotat de porta, 
ventilació per corrent d’aire i il·luminació artificial si fos necessària.  

 El transport  de trams de canonada a l’espatlla per un sol home es realitzarà 
inclinant la càrrega cap a darrera, de manera que, l’extrem que vagi davant 
superi l’alçada d’un home, per tal d’evitar cops i ensopegades amb d’altres 
operaris a llocs poc il·luminats.  

 Els bancs de treball es mantindran en bones condicions d’ús, evitant que 
s’aixequin estelles durant la feina.  

 Es reposaran les proteccions dels buits dels forjats un cop realitzat l’aplomat, 
per a la instal·lació dels muntants, evitant així el risc de caiguda. L’operari, en 
realitzar l’operació de l’aplomat, emprarà el cinturó de seguretat contra les 
caigudes.  

 Es rodejarà amb barana de seguretat els buits de forjat pel pas de tubs que no 
puguin cobrir-se després d’haver acabat l’aplomat, per evitar el risc de caiguda.  

 Es mantindran nets de trossos i retalls els llocs de treball. Es netejaran a mesura 
que s’avanci, aplegant la runa per al seu vessament, pels conductes 
d’evacuació, per evitar el risc de trepitjades sobre objectes.  

 És prohibit de soldar amb plom a llocs tancats. Sempre que s’hagi de soldar 
amb plom s’establirà un corrent d’aire de ventilació, per evitar el risc de 
respirar productes tòxics.  

 El local destinat a emmagatzemar les bombones o ampolles de gasos liquats 
s’ubicarà a un lloc preestablert a l’obra; que haurà de tenir ventilació constant 
per corrent d’aire, porta amb pany de seguretat i il·luminació artificial.   
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 La il·luminació elèctrica del lloc on s’emmagatzemen les ampolles o bombones 
de gasos liquats es realitzarà mitjançant mecanismes estancs antideflagrants de 
seguretat.  

 A sobre de la porta del magatzem de gasos liquats s’establirà un senyal 
normalitzada de “perill explosió” i un altre de “No fumeu”.  

 Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s’instal•larà un extintor de 
pols química seca.  

 És prohibit l’ús d’encenedors i bufadors al costat de materials inflamables.  

 És prohibit de deixar els encenedors i bufadors encesos.  

 Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per 
evitar incendis.  

 Les ampolles o bombones de gasos liquats es transportaran i romandran als 
carros portaampolles.  

 S’evitarà de soldar amb les ampolles o bombones de gasos liquats exposades al 
sol.  

 Es vigilarà en tot moment el bon estat dels manòmetres, i es vigilarà que a les 
mànegues hi hagi les vàlvules antirretrocés.  

 Les instal·lacions de fontaneria a balcons, tribunes, terrasses seran executades 
un cop s’hagin aixecat  els parapets o baranes definitives.  

 Els operaris que realitzin la instal•lació de la xarxa interior hauran d’emprar 
casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, 
botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els calgués.  

 Els operaris que realitzin regates hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 
cuir i lona (tipus americà), ulleres antiimpactes, protectors auditius, granota de 
treball i botes de cuir de seguretat.  

 Els operaris que realitzin treballs amb el bufador hauran d’emprar casc de 
seguretat, guants i maneguins de cuir, espiell amb vidre fumat, granota de 
treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i màscara 
antifums tòxics si els calgués.  

 Els operaris que realitzin treballs amb soldadura elèctrica hauran d’emprar casc 
de seguretat, guants i maneguins de cuir, pantalla amb vidre inactínic, granota 
de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i màscara 
antifums tòxics si calgués.  

 Els operaris que realitzin treballs de maçoneria hauran d’emprar casc de 
seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà) o de neoprè, segons els casos, 
granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els 
calgués.  

 
Xarxa exterior.  
 

 El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos 
específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major 
seguretat possible.  
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 La instal·lació dels conductes d’alimentació des de la xarxa general fins a 
l’edifici es farà soterrada a rases.  

 En la realització de les rases i pericons, es tindrà en compte la normativa 
d’excavació de rases i pous.  

 Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar 
casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i 
botes de cuir de seguretat.  

 
Elements auxiliars: 
  
En aquest apartat considerarem els nous elements auxiliars que s’empraran per fer els 
treballs d’aquesta activitat.  
 

- Escales de mà.  
- Grua mòbil.  
- Passarel·les.  
- Soldadura elèctrica.  
- Esmoladora angular.  
- Bastida amb elements prefabricats sistema modular.  
- Pistola fixa-claus.  
- Taladradora portàtil.  
- Màquina de regates elèctrica.  

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los 
al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. 
(Art. 7 RD 1627/1997)  
 
4. Sistemes de protecció col·lectiva i senyalització. 
  
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran 
constituïdes per:  
 

 Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermitja i sòcol. 
L’alçada de la barana ha de ser de 90 cm, i el passamà ha de tenir com a mínim 
2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar 
situats a 2,5 m entre ells com a màxim.  

 Extintor de pols química seca.  
 
Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme 
a la normativa ressenyada en aquesta activitat:  
 

 Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.  

 Senyal d’advertència de risc de caiguda a diferent nivell.  

 Senyal d’advertència de risc, material inflamable.  
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 Senyal de prohibit el pas als vianants.  

 Senyal de no fumeu.  

 Senyal de protecció obligatòria del cap.  

 Senyal de protecció obligatòria dels peus.  

 Senyal de protecció obligatòria de les mans.  

 Senyal de protecció obligatòria del cos.  

 Senyal de protecció obligatòria de la vista.  

 Senyal de protecció obligatòria de la cara.  

 Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.  
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es 
col3locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-
los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).  
 

 
 
5. Relació d’equips de protecció individual. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els 
següents:   
 

 Treballs de transport i fontaneria:  
- Cascos de seguretat.  
- Guants de cuir i lona (tipus americà).  
- Botes de seguretat.  
- Granota de treball.  
- Cinturó de seguretat, si calgués.   

 

 Pels treballs amb bufador:  
- Cascos.  
- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d’infrarojos.  
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir.  
- Maneguins de cuir.  
- Granota de treball.  
- Botes de cuir amb polaines.  

 

 Pels treballs de maçoneria (ajudes):  
- Cascos de seguretat.  
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- Guants de cuir i lona (tipus americà) o de neoprè.  
- Granota de treball.  
- Botes de cuir de seguretat.  
- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates).  
- Protecció de les oïdes (en realitzar regates).  
- Màscara amb filtre antipols (en realitzar regates).  
- Cinturó de seguretat, si calgués   

 

 Pels treballs de soldadura elèctrica:  
- Cascos de seguretat.  
- Pantalla amb vidre inactínic.  
- Guants de cuir.  
- Mandil de cuir.  
- Granota de treball.  
- Botes de cuir amb polaines.  

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es 
dotarà als treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).  
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits 
establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les 
corresponents Normes UNE.  
 
 
 
 

2.3 Elements auxiliars 
 
En aquest apartat es detallen les normes de seguretat que s’han de tenir en compte a 
l’hora de fer servir cadascun del elements auxiliars de l’obra: 
 
Escales de mà. 
 

 A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han 
d’anar engalçats.  

 Posat que es pintés les escales de fusta, s’haurà de fer mitjançant vernís 
transparent.  

 No han de superar alçades superiors a 5 metres.  

 Per a alçades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforçats en el 
seu centre.  

 Per a alçades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials.  

 Han de disposar de dispositius antilliscants a la  base o ganxos de subjecció a la 
seva part superior .  
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 L’escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’1 metre el punt 
de desembarcada.  

 L’ascens o  el descens per l’escala s’ha de realitzar de front a aquesta.  
 
Grup compressor i martell pneumàtic. 
 

 El grup compressor s’instal·larà a  l’obra a la zona assignada per a la direcció de 
l’obra.  

 L’arrossegament directe per a la ubicació del compressor, pels operaris, es 
realitzarà a una distància mai inferior als dos metres de talls i talús, en 
prevenció de riscos i de esllavissades.  

 El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts 
de manera que quedi garantida la seva estabilitat. I el transport dintre de la 
caixa de camió es realitzarà completament immobilitzant la càrrega, calçant-la, 
per evitar moviments.  

 El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, així com també ho estarà el 
martell pneumàtic. En cas que això no sigui possible l’operari haurà d’usar un 
equip de protecció individual (auriculars o tampons).  

 Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal·lades i en 
posició de tancat en prevenció de possibles atrapaments o per  evitar l’emissió 
de soroll. En el cas de l’exposició del compressor a elevades temperatures 
ambientals, s’haurà de col·locar sota un ombràcul.  

 S’instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de 
protectors auditius, ús dels resguards de seguretat de la màquina a cada 
moment, ús de mascaretes i ulleres.  

 Els compressors a utilitzar en l’obra, s’ubicaran a una distància 
mínima no inferior a 15 metres dels martells (o vibradors).  

 Les mànegues a utilitzar en  l’obra  hauran d’estar en perfectes condicions, així 
com també els mecanismes de connexió hauran de tenir la seva corresponent 
estanquitat.  

 És prohibit d’emprar la mànega de pressió per  netejar  la roba de treball.  

 Abans d’accionar el martell pneumàtic s’ha d’assegurar  que estigui lligat el 
punter.  

 S’ha de substituir el punter en el posat que s’observi deterioració o desgast del 
mateix.  

 No es pot abandonar mai, sota cap circumstància, el martell mentre estigui 
connectat al circuit de pressió.  

 No es pot deixar, sota cap concepte, el martell pneumàtic clavat al terra.  

 L’operari que manipuli el martell pneumàtic haurà d’emprar casc de seguretat, 
davantal, granota de treball, botes de seguretat, guants de cuir i si s’escau, 
ulleres antimpacte, mascareta antipols i protectors auditius.  

 
Camions i traginadores de trabuc “dúmpers” de gran tonatge. 
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 S’ha de vetllar perquè els camions hagin superat la ITV reglamentària.  

 Els conductors de camions i traginadores de trabuc “dúmpers” hauran d’estar 
en possessió del corresponent permís de conducció per al vehicle que 
condueixen.  

 Quan s’hagi finalitzat l’operació de càrrega de terres en el camió o traginadora 
de trabuc “dúmper”, i abans d’iniciar-se el transport, s’haurà de cobrir aquests 
amb una lona.  

 En bascular en abocadors i en proximitats de rases o si s’ha de parar en rampes 
d’accés, s’hauran d’utilitzar topalls o tascons que impedeixin  fer el recorregut 
marxa enrere a més a més de tenir accionat el fre d’estacionament.  

 En tot moment s’ha de respectar la senyalització de l’obra, el codi de circulació i 
les ordres dels senyalitzadores autoritzats. Sempre s’haurà de donar 
preferència de pas a les unitats carregades.  

 S’ha de triar el dúmper o camió  més adequat segons  la càrrega per 
transportar.  

 S’ha de parar esment especial al tipus, utilització i manteniment dels 
pneumàtics.  

 S’ha de respectar, en tot moment, les indicacions del conductor de la màquina 
de càrrega.  

 Abans d’aixecar la caixa basculadora, s’ha d’assegurar l’absència d’obstacles 
aeris i de què la plataforma estigui plana i sensiblement horitzontal.  

 Totes aquestes màquines hauran de tenir clàxon i llum de marxa enrere 
efectuant les maniobres sense cap brusquedat tot i anunciant-les prèviament.  

 En tots els treballs el conductor haurà d’estar qualificat i haurà d’emprar casc 
de seguretat quan surti de la cabina.  

 Durant els treballs de càrrega i descàrrega no pot romandre cap persona a prop 
de la maquinària, evitant la permanència d’operaris sobre el basculador.  

 Durant les operacions de  càrrega i descàrrega de la caixa basculadora:  
- El conductor s’haurà de quedar a la cabina, sempre que aquesta disposi 

d’una visera protectora.  
- S’ha d’assegurar que la caixa basculadora pugi dreta durant la 

descàrrega i la càrrega estarà equilibrada quan es carregui.  
- S’han de respectar les instruccions del guia en la descàrrega.  
- Sempre que la maquinària es trobi a la cresta de un talús es respectarà 

la distància de seguretat.  
- Si el bolquet és articulat,  aquest s’ha de mantenir en línia.  
- Si la caixa basculadora té portes posteriors, s’han de respectar les 

consignes pròpies en cada tipus d’obertura, tancament i bloqueig de les 
portes.   

 Després de  la descàrrega de la caixa basculadora:  
- No s’ha de posar en marxa la màquina fins que s’hagi assegurat que la 

caixa basculadora està totalment abaixada.  
 
Traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada.  
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 Quan es deixi estacionat el vehicle s’haurà de parar el motor, emprar el fre de 
mà i, si es troben en un pendent, s’hauran de calçar les rodes.  

 A la descàrrega de la traginadora de trabuc ”dumper” a prop de terraplens, 
rases, talús, pous, s’haurà de col·locar un tauló que impedeixi l’avenç de la 
traginadora de trabuc “dumper” més enllà d’una distància prudencial a la 
vorera del desnivell.  

 A la càrrega del material a la caixa s’haurà de tenir present la capacitat màxima 
de la mateixa i és prohibit el transport d’objectes que surtin de la vorera de la 
caixa.  

 Dintre de la traginadora de trabuc “dumper” només pot anar el conductor, i és 
prohibit el seu ús com a transport pel personal.  

 La càrrega situada al bolquet mai podrà  dificultar la visió del conductor.  
 
Retroexcavadora.  
 

 S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les 
màquines.  

 És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, 
prohibició que s’haurà de senyalitzar a la part exterior de la cabina del 
conductor.  

 En marxa enrere, el conductor haurà d’accionar el clàxon i les llums blanques.  

 Abans d’iniciar els treballs d’excavació mitjançant retroexcavadora s’haurà: -
Revisar els frens, d’ajustar els miralls retrovisors, comprovar  la visibilitat -
Comprovar el clàxon de marxa enrere.   

 En finalitzar la jornada, s’haurà de deixar la màquina a la zona d’estacionament 
prefixada,  baixar el catúfol i recolzar-lo a terra.  

 Abans de sortir del lloc de conducció s’ha de tenir present :  
- Posar el fre d’estacionament.  
- Posar en punt mort els diferents comandaments.  
- Si l’estacionament és perllongat (més d’una jornada), es desconnectarà 

la bateria.  
- Treure la clau de contacte.  
- Tancar la cabina i tots els punts d’accés a la màquina.  

 S’ha de tenir la precaució de no deixar mai en el cas d’estacionament, ni en cas 
de curts períodes, el motor en marxa ni la cullera aixecada.  

 
Bombeig de formigó. 
 

 L’equip encarregat de la manipulació de la bomba de formigó haurà d’estar 
especialitzat en aquest tipus de treball.  

 La canonada de la bomba de formigó s’haurà de recolzar sobre cavallets, 
esbiaixant-se les parts susceptibles de moviment.   
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 La mànega terminal d’abocada romandrà governada per un mínim de dos 
operaris alhora, evitant, així les caigudes per possibles moviments incontrolats 
de la mateixa.  

 Abans d’iniciar el formigonat d’una determinada superfície, s’haurà d’establir 
un camí de taulons segur, sobre el qual es recolzin els operaris que realitzen 
l’abocada dirigint la mànega des de castellet de formigó (torreta de 
formigonat).  

 La manipulació, el muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de 
formigonat, serà dirigit per un operari especialitzat, evitant així, accidents per 
tampons o sobretensions interns.  

 Abans d’iniciar el bombament de formigó s’haurà de preparar el conducte (ficar 
greix a la canonada) enviant masses de morter de dosificació, per evitar 
obturació del conducte.  

 És prohibit d’introduir o accionar la pilota de neteja, si no s’ha instal·lat abans 
els dispositius de recollida a la sortida de la mànega després del recorregut 
total del circuit.  

 En cas de detenció de la bola s’haurà de paralitzar la màquina, reduint la 
pressió a zero i desmuntant tot seguit la canonada.  

 Els operaris lligaran la mànega terminal abans d’iniciar el pas de la pilota de 
neteja a elements sòlids, allunyant-se del lloc abans de què  comenci el procés.  

 S‘ha de revisar de manera periòdica els circuits d’oli de la bomba de formigó i 
s’haurà de tenir present que qualsevol altra reparació de la màquina es 
realitzarà amb els circuits elèctrics apagats.  

 Posat que s’apliqués el bombeig de formigó mitjançant el camió amb braç 
desplaçable.   

 Caldrà estendre les potes estabilitzadores del camió abans de maniobrar per 
evitar la bolcada.  

 
Serra circular. 
 

 S’haurà de disposar d’un gabinet divisor separat- tres mil·límetres del disc de la 
serra.  

 S’ha d’instal·lar un caperutxó a la part superior de manera que no dificulti la 
visibilitat per fer el tall.  

 S’ha de tancar completament el disc de la serra que es troba per sota de la 
taula del tall, mitjançant un resguard, es deixarà només una sortida per les 
llimadures.  

 S’ha de situar un interruptor de parada i marxa, a la mateixa serra circular.   

 Es vetllarà en tot moment que les dents de la serra circular es trobin 
convenientment entrescades.  

 En el cas que s’observi que les dents de la serra circular s’hagin esmussats en 
aquests moment no presentin la forma de entrescat corresponent s’haurà de 
canviar el disc, s’ha de rebutjar-lo, el disc.  
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 S’haurà de complir a cada moment el RD 1435/1992, del 27 de novembre, pel 
qual  es dictaminen les disposicions d’aplicació en seguretat i condicions de 
salut sobre maquinària.   

 
Armadures.  
 

 S’ha d’establir una zona d´aplec d’armadures ja treballades.  

 L’eslingat de les armadures per a l’elevació i el transport es realitzarà amb 
eslingues que garantissin l’estabilitat de la peça en la seva manipulació.  

 S’han d’acotar i senyalitzar els camins de transport de les armadures fins al tall 
d’obra.  

 En el cas de la fabricació d’armadures en la mateixa obra, s’haurà de preveure 
una zona d’ubicació propera als accessos de l’obra.  

 L’organització del taller ferralla es realitzarà tenint en compte que la 
manipulació dels ferros s’haurà de fer seguint la màxima directriu, és a dir, es 
col·locarà primerament el magatzem de ferros no treballats, a continuació la 
cisalla, la plegadora i finalment el taller de muntatge de cèrcols i graelles.  

 En acabar la jornada es realitzarà una neteja de retalls de ferro, deixant el tall 
d’obra net i endreçat.  

 Qualsevol màquina elèctrica, del taller ferralla, portarà la seva presa de terra.  

 Tota la instal·lació elèctrica del taller es trobarà centralitzada en un quadre de 
zona on es trobaran els corresponents diferencials i magnetotèrmics.  

 Quan s’utilitzi la soldadura elèctrica es procurarà que la massa estigui a prop 
del lloc on s’estigui realitzant la soldadura.  

 El grup convertidor de l’equip de la instal•lació de la soldadura haurà d’estar 
convenientment aïllat de les seves parts actives.  

 En cas que s’utilitzés el bufador per als talls de metalls, s’haurà de tenir present 
la normativa d’oxitallada.  

 
Grues i aparells elevadors. 
 

 En el  cas de l’elevació i transport dels ferros corrugats, mitjançant grua, 
s’haurà de vetllar per à que es faci un correcte eslingat.  

 L’eslinga ha de tenir un coeficient de seguretat, com a mínim, de 4.  

 S’haurà d’eslingar la càrrega amb una eslinga, com a mínim, de dos braços.  

 Mai s’ha de forçar, les eslingues per sobre de la seva capacitat d’elevació i si es 
detectés deformacions  o trencaments de qualsevol dels seus fils cal desfer-se 
d’aquesta.  

 Els ganxos de l’eslinga hauran de disposar de la seva corresponent balda de 
seguretat.  

 En el cas de  les eslingues metàl·liques, s’haurà de considerar la correcta 
situació i dimensió dels seus corresponents dispositius.  

 El ganxo de la grua haurà de disposar de la seva corresponent balda de 
seguretat.  
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 La càrrega sospesa s’haurà de guiar amb sirgues per evitar moviments 
perillosos.  

 Alhora s’ha de tenir present respecte als aparells elevadors, que compleixin tot 
el que queda contemplat a la nostra legislació vigent:  

- RD 2291/1985 del 8 de novembre, per el qual s’aprova el Reglament 
d’Aparells d’elevació i la seva Manutenció.  

- Ordre del 28 de juny de 1988 per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
complementària MIE-AEM2 del Reglament d’Aparells d’Elevació i 
Manutenció en referència a grues desmuntables per a l’obra.  

- RD 2370/1996, del 18 de novembre, per el qual s’aprova la Instrucció 
tècnica complementària MIE¬AEM 4 del Reglament d’Aparells 
d’Elevació i Manutenció en referència a grues mòbils autopropulsades 
emprades.  

 
Soldadura elèctrica. 
 

 Els soldadors hauran d’emprar a cada moment casc de seguretat, pantalla de 
soldador, guants de cuir, granota de treball, maniguets de cuir, davantal de 
cuir, polaines de cuir i botes de seguretat de cuir, als casos que sigui necessari 
també hauran d’emprar el cinturó de seguretat anticaiguda.  

 La pantalla de soldadura haurà de disposar del vidre inactínic adequat a la 
intensitat de treball de l’elèctrode.  

 No es pot  picar el cordó de la soldadura sense protecció ocular, els resquills de 
cascareta despreses poden produir greus lesions als ulls.  

 No es pot mirar directament a l’arc voltaic sense la corresponent protecció 
ocular.  

 No es poden tocar les peces acabades de soldar donat que poden estar a 
temperatura elevada.  

 S’ha de soldar en un lloc ben ventilat, evitant així, intoxicacions i asfixies.  

 Abans de començar la soldadura s’ha de comprovar que no hi hagi cap persona 
a la vertical del seu treball.  

 S’ha d’emprar la guíndola de soldador adaptada, amb barana de seguretat a tot 
el seu perímetre, i pis format per taulons llisos de 2,5 cm de gruix que formin 
una plataforma de treball de com a mínim 60x60 . 

 No s’ha de  deixar la pinça damunt del sobre ni sobre el perfil a soldar, s’haurà 
de dipositar sobre un portapinces.  

 S’ha d’instal·lar el calbejat del grup de manera que s’evitin ensopegades i 
caigudes.  

 No es pot utilitzar el grup sense que porti instal•lat el protector de clemes.  

 S’haurà de comprovar que el grup estigui connectat correctament a terra abans 
de començar els treballs.  

 Posat que hi hagi pauses perllongades  s’haurà de desconnectar el grup de 
soldadura.  
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 S’ha de  comprovar que les connexions de les mànegues siguin totalment 
estancs a la intempèrie.  

 Abans de començar els treballs caldrà comprovar que es trobin ben instal•lades 
les pinces portaelectrodes i els borns de connexió.  

 Posat que hi hagi inclemència del temps s’han de suspendre els treballs de 
soldadura.  

 S’ ha de col·locar al lloc de la soldadura un extintor contraincendis.  
 
Esmoladores angulars. 
 

 S’ha d’informar al treballador dels riscos que té aquesta màquina i la forma de 
prevenir-los.  

 S’ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en perfectes condicions, 
emmagatzemant-lo en llocs secs lliures de cops i atenent a les indicacions del 
fabricant.  

 Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina.  

 No es pot  sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola.  

 S’haurà d’utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i les 
característiques de la màquina.  

 No s’haurà de sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per 
aplicació de una pressió excessiva. Els resultats poden ser nefastos: trencament 
del disc, sobrescalfament, pèrdua de velocitat i de rendiment, rebuig de la peça 
o reacció de la màquina, pèrdua d’equilibri, etc.  

 Posat que es treballi sobre peces de petita mida o en equilibri inestable, s’haurà 
d’assegurar la peça, de manera que no sofreixi moviments imprevistos durant 
l’operació.  

 S’ha de parar la màquina totalment abans de posar-la, en prevenció dels 
possibles desperfectes al disc o moviments incontrolats de la mateixa. La 
situació ideal és disposar de suports especials propers al lloc de treball.  

 En desenvolupar treballs amb risc de caiguda des d’alçada, cal assegurar 
sempre la postura de treball, ja que, en cas que es perdés l’equilibri per reacció 
incontrolada de la màquina, els efectes es poden arribar a multiplicar.  

 No s’ha d’utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per sobre 
del nivell de les espatlles, ja que, en cas que es perdés el control, les lesions 
poden afectar a la cara, pit o extremitats superiors.  

 En funció del treball a realitzar, s’haurà d’utilitzar una empunyadura adaptables 
laterals o de pont.  

 En casos d’utilització de plats de lijar, s’haurà d’instal·lar en la empunyadura 
lateral la protecció corresponent per a la mà.  

 Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, 
que permeten, a més de fixar convenientment la peça, graduar la profunditat o 
inclinació del tall.  

 S’hi troben també guies acopables a la màquina que permeten, de manera 
portàtil, executar treballs d’aquest tipus, obtenint resultats precisos i evitant 
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perillosos esforços laterals del disc; en molts d’aquests casos serà necessari 
ajudar-se amb un regle que ens defineixi netament la trajectòria.  

 Si s’executen treballs repetitius i en sec, esdevé convenient utilitzar un 
protector amb una connexió per a la captació de la pols. Aquesta solució no 
podrà ser factible si els treballs impliquen continus i importants desplaçaments 
o el medi de treball és complex.  

 En llocs de treball contigus, es convenient disposar de pantalles absorbents 
com a protecció abans de la projecció de partícules i com a aïllants de les 
tasques en relació al soroll.  

 L’operari que realitzi aquest treball haurà d’emprar casc de seguretat, guants 
de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de seguretat de cuir, 
mascareta antipols si n’hi ha, un sistema eficaç d’aspiració de la pols, ulleres 
antiimpactes i protector auditiu si el nivell del soroll així ho requereix.  

 
Carretó manual. 
  

 Abans d’aixecar una càrrega s’hauran de realitzar les següents comprovacions: 
- Comprovar que el pes de la càrrega que s’ha d’aixecar és l’adient per a 

la capacitat de càrrega del carretó.  
- Assegurar-se de què el palet o plataforma és l’adient per a la càrrega 

que ha de suportar i que aquesta  estigui en bon estat.  
- Assegurar-se de què les càrregues estiguin perfectament fleixades i 

equilibrades.  
- Comprovar que la longitud del palet o plataforma és major que la 

longitud de les forquilles.  
- Introduir les forquilles per la part més estreta del palet fins al fons per 

sota de les càrregues, tot  
- Assegurant-se de que les dues forquilles estan convenientment 

tancades sota el palet.  

 Al procés de la conducció i circulació del toro s’haurà de considerar els 
següents punts:  

- Conduir el toro tirant de l’empunyadura, havent situat el governall la 
palanca de comandament en posició neutra.  

- Mirar en la direcció de la marxa i conservar sempre una bona visibilitat 
del recorregut.  

- Si s’ha de retrocedir inevitablement, s’ha de comprovar que no  hi hagi 
cap obstacle al seu camí que pugui provocar qualsevol incident.  

- Supervisar la càrrega, sobretot als girs i particularment si  aquesta és 
molt voluminosa, controlant la seva estabilitat.  

- No utilitzar el carretó en superfícies humides, lliscants o desiguals.  
- No manipular el toro amb les mans o el calçat humits o amb greix.  
- S’han de respectar els itineraris preestablerts.  
- Posat que s’hagi de baixar un petit pendent, només es farà si es disposa 

de frens situant-se l’operari al darrera de la càrrega, la pendent màxima 
recomanada serà del 5%.  
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 Quan s’hagi de realitzar treballs de càrrega i descàrrega sobre una plataforma o 
sobre el muntacàrregues s’hauran de prendre les següents precaucions:  

- S’ha de comprovar que la capacitat de la plataforma o muntacàrregues 
pugui  suportar el pes del palet i del carretó.  

- S’ha de maniobrar el palet de manera que l’operari mai trepitgi la 
plataforma.  

 No s’haurà de parar el carretó, s’hauran de prendre les precaucions necessàries 
perquè no es dificulti la circulació.  

 En finalitzar la jornada laboral o la utilització del carretó, s’haurà de deixar el 
mateix a un lloc previst d’estacionament i amb  el fre posat.  

 Abans d’efectuar la maniobra de descens de la càrrega s’ha de posar atenció al 
voltant per tal que no hi hagi res que pugui fer malbé o desestabilitzar la 
càrrega en ser aquesta dipositada al terra.  

 També s’ha de comprovar que no hi hagi  ningú a les proximitats que pugui 
quedar atrapat pel palet a les operacions de descens de la mateixa.  

 Si l’operari en la manipulació del carretó observés qualsevol anomalia ho haurà 
de comunicar al servei de manteniment i deixar-lo fora de servei.  

 
Bastides. 
 

- Muntatge 
 

 Les bastides hauran de ser muntades sota la supervisió d’una persona 
competent, si és possible un aparellador o arquitecte tècnic.  

 Les bastides s’hauran de muntar sempre sobre una fundació preparada 
adequadament.   

 Posat que la bastida s’hagi de recolzar sobre el terreny; aquest serà pla i 
compacte, i si aquest no ho fos, es recolzarà la bastida sobre taula o jaç de 
taulons i es trobarà clavetejat en la base de recolzament de la bastida, és 
prohibit de recolzar-se sobre materials fràgils com ara maons, revoltons, etc.  

 Si la bastida s’ha de recolzar sobre marquesines, balcons, voladissos, patis 
interiors, teulades, etc. s’haurà de consultar al Director Tècnic de l’Obra amb la 
finalitat que aquest verifiqui la necessitat de reforçar o no aquestes zones de 
recolzament.  

 Les estructures metàl•liques en general requereixen càlculs exactes i precises 
regles de muntatge. Aquest aspecte també s’haurà de tenir present en el cas de 
les bastides tubulars.  

 En conseqüència, s’haurà de disposar en l’obra dels plànols de muntatge dels 
diferents elements mentre es munta la bastida amb indicació dels amarratges 
corresponents.  

 Posat que, una línia elèctrica de Alta Tensió es trobés prop de la bastida i hi 
hagi la possibilitat de contacte directe en la manipulació dels elements 
prefabricats quan es realitzen el muntatge o es pugui entrar en la zona de 
influència de la línia elèctrica, es pendran les següents mesures:  
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- Es sol·licitarà per escrit a la Companyia subministradora que es 
procedeixi a la descàrrega de la línia, el seu desviament o en cas 
necessari a la seva elevació.  

- Posat que no es pugui realitzar l’aspecte anterior, s’establiran unes 
distàncies mínimes de seguretat, mesurades des del punt més proper 
amb tensió a la bastida.  

- Ús. 
 

 Les bastides s’hauran de revisar en iniciar la jornada laboral, així com després 
de qualsevol inclemència del temps especialment de fortes ràfegues de vent.  

 Els principals punts que s’han d’inspeccionar són:  
- L’alineació i verticalitat dels muntants.  
- L’horitzontalitat dels travessers.  
- L’adequació dels elements de travada horitzontal i vertical.  
- L’estat dels ancoratges de la façana.  
- El correcte acoblament dels marcs amb els seus passadors.  
- La correcta disposició i adequació de la plataforma de treball a 

l’estructura de la bastida.  
- La correcta disposició i adequació de la barana de seguretat, passamans, 

barra intermitja i sòcol.  
- La correcta disposició dels accessos.  

 S’hauran de col·locar cartells d’advertència en qualsevol lloc on la bastida 
estigui inacabada o sigui necessari l’advertència de qualsevol altre risc.  

 En l’ús de la bastida s’ha de tenir present  que no es pot fer cap modificació 
sense l’autorització del tècnic autor del projecte de muntatge.  

 En tot moment s’haurà de procurar que les plataformes de treball estiguin 
netes i endreçades. És convenient disposar d’un calaix on es posin les eines 
necessàries durant la jornada evitant així que es deixin en la plataforma amb el 
consegüent risc que aquest fet comporta.  

 
- Desmuntatge. 

 

 El desmuntatge d’una bastida s’ha de fer en l’ordre invers al muntatge i en 
presència d’un tècnic competent.  

 És prohibit totalment que es llancin des de dalt els elements de la bastida els 
quals s’hauran de baixar mitjançant els mecanismes de elevació o descens 
previstos i alhora convenientment subjectes. Les peces petites es baixaran amb 
una galleda o pastera convenientment lligades.  

 Els elements que composen l’estructura de la bastida s’hauran de recollir i 
enretirar quan abans millor i col3locar-los en el magatzem tan ràpid com sigui 
possible.  

 És prohibit, en el muntatge, ús i desmuntatge, que els operaris passin de d’un 
lloc a un altre de la bastida saltant, gronxant-se, trepant o lliscant per 
l’estructura.  
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 Posat que hi hagués a la proximitat una línia elèctrica d’Alta Tensió o de Baixa 
Tensió, es procedirà de la mateixa manera que es va realitzar el muntatge.  

 
- Emmagatzemant. 

  

 Els elements de la bastida cal emmagatzemar-los en lloc protegit de les 
inclemències del temps. Abans de la seva classificació i emmagatzemant 
s’haurà de revisar-los, netejar-los fins i tot pintar-los si calgués.  

 S’ha de tenir present que una empresa ben organitzada es aquella que té un 
magatzem i un taller mecànic que subministren sense retards a les obres la 
maquinària, els estris i eines que es necessiten en condicions òptimes per a la 
seva immediata utilització.  

 
Bastides penjades. 
 

 S’ha d’efectuar, abans de la seva utilització, el reconeixement i proves, amb la 
bastida propera a terra i amb la corresponent càrrega humana  i de materials al 
quals ha de sotmetre’s.  

 Es donaran instruccions especials als obrers per a què no passin ni surtin de la 
bastida, mentre no quedi assegurada la immobilitat d’aquesta respecte del mur 
en sentit horitzontal.  

 Es vetllarà freqüentment pels ancoratges o contrapesos dels pescants, i de la 
resta de components de la bastida.  

 Els pescants hauran de ser metàl·lics; és prohibit la realització del mateix 
mitjançant taulons enbridats.  

 Les bastides penjades aniran provistes de barana resistent junt al mur, de 0,70 
metres i en els altres tres costats seran de 0,9 metres. Els fronts i els extrems 
aniran provistos de sòcols.  

 La plataforma de la bastida haurà de tenir com a mínim 60 cm. d’amplària.  

 La distància entre el parament i la bastida serà  inferior a 45 cm.  

 S’haurà de mantenir l’horitzontalitat de la bastida.  

 Qualsevol bastida penjada junt a l'aparell d’hissat haurà de disposar d’un 
mecanisme anticaiguda.  

 
Bastides de cavallets. 
 

 No es podran emprar en alçades superiors als 6 metres.  

 Per a alçades superiors a 3 metres aniran travats amb un tornapunta.  

 La separació entre punts de recolzament no haurà de ser superior en cap cas 
als 3,5 metres.  

 En cas que alçada de caiguda sigui superior als 2 metres s’haurà de disposar de 
la barana perimetral.  

 L’amplada mínima de la plataforma de treball esdevé de 60 cm.  

 El conjunt haurà de ser estable i resistent.  



  ANNEX 11. MEMÒRIA ESTUDI SEGURETAT I SALUT 
 

347 
 

 
Carretó elevador. 
 

 Abans d’iniciar la jornada el conductor ha de realitzar una inspecció del carretó.  

 Posat que es detectés qualsevol deficiència s’haurà de comunicar al servei de 
manteniment i deixar el carretó fora de servei.  

 Abans del transport de la càrrega s’ha de revisar que la càrrega estigui 
convenientment paletitzada, fleixada i ubicada correctament.  

 Al procés de conducció del carretó s’hauran de  considerar els següents punts:  
- No s’ha de permetre que pugi cap persona al carretó.  
- S’ha de mirar en la direcció d’avançament i mantenir la vista en el camí  

que s’ha de recórrer.  
- S’ha de disminuir la velocitat a  encreuaments i llocs amb poca 

visibilitat.  
- S’ha de cerciorar amb  l’encarregat de l’obra dels camins aptes pel 

trànsit del carretó.  
- S’ha de transportar únicament càrregues preparades correctament 

(càrregues paletitzades). 
- No s’han de transportar càrregues que superin la capacitat nominal.  
- No es pot circular per sobre dels 20 Km/h en espais exteriors i 10 Km/h 

en interiors.  
- S’ha de circular pels camins dissenyats amb aquesta finalitat, mantenint 

una distància prudencial amb altres vehicles que el precedeixin tot 
evitant avançaments.  

- S’han d’evitar parades i arrencades  brusques i viratges ràpids.  
- S’ha d’assegurar de no topar amb sostres, conductes, etc. a causa de les 

dimensions del carretó amb la càrrega que es transporta.  
- Quan es circuli en buit, s’ha de situar la forquilla baixada.  
- Sempre s’ha de traslladar la càrrega horitzontalment amb la forquilla 

situada a 15 cm de terra.  
- En moviment, s’ha d’emprar el llum llampegant i en cas de marxa 

enrera el senyal sonor intermitent.  

 En cas de transport fora de l’obra, el carretó ha d’estar convenientment 
matriculat i amb les assegurances reglamentàries.  

 Quan el conductor abandoni el seu carretó s’ha d’assegurar que les palanques 
estiguin en punt mort, el motor  estigui parat, els frens posats i la clau de 
contacte treta. Si el carretó es troba  en un pendent, es calçaran les rodes; 
tanmateix la forquilla s’ha de deixar en la posició més baixa.  

 Esdevé obligatòria la instal·lació al carretó d’un pòrtic antiimpactes i 
antibolcades.  

 La part superior del carretó ha de disposar d’un sostre protector 
contraimpactes i contra les inclemències del temps.  

 
Màquina de trepar. 
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 En la manipulació de la màquina de trepar, per tal d’evitar lesions als ulls els 
operaris deuran emprar ulleres antiimpactes  

 En les operacions de tall de material ceràmic amb la màquina de trepar, es 
deurà mullar les peces abans de tallar-les, i si no es pot mullar, donada la 
generació de pols l’operari deurà emprar mascareta amb filtre mecànic contra 
la pols.  

 El radi del disc de la màquina de trepar ha d’estar d’acord amb les revolucions 
del motor elèctric.  

Perforadora portàtil. 
  

 El personal dedicat a l’ús de la perforadora portàtil, serà coneixedor del maneig 
correcte de l’eina, per tal d’evitar els accidents per inexperiència.  

 S’ha de comprovar que a l’aparell no li manqui cap de les peces de la seva 
carcassa de protecció; en cas de deficiència no s’ha d’utilitzar fins que estigui 
completament restituïda.  

 Abans de la seva utilització, s’ha de comprovar el bon estat del cable i de la 
clavilla de connexió, posat que s’observés alguna mena de deficiència, s’ha de 
tornar la màquina perquè sigui reparada.  

 S’han d’evitar els rescalfaments del motor i les broques.  

 No s’ha d’intentar realitzar forats inclinats, pot trencar la broca i produir 
lesions.  

 No intenti engrandir el forat oscil·lant al voltant de la broca, pot trencar-se la 
broca i produir serioses lesions.  

 No intenti realitzar un forat d’una sola maniobra: primer marqui el punt a 
foradar amb un punxó, després apliqui la broca i embroqui-la.  

 La connexió i el subministrament elèctric a les perforadores portàtils es 
realitzarà mitjançant una mànega contra la humitat a partir del quadre de 
planta, dotat de les corresponents proteccions.   

 És prohibit expressament de  dipositar al sòl o deixar abandonada la 
perforadora portàtil mentre està connectada a la xarxa elèctrica.  

  
Grueta o cabrestant mecànic “maquinillo”. 
  

 En la col·locació de la grueta “maquinillo” a la coberta caldrà garantir la seva 
estabilitat, per aquest motiu, en la realització del forjat es col·locaran uns ferros 
d’espera per amarrar les potes estabilitzades de la grueta  “maquinillo”.  

 L’alimentació elèctrica del “maquinillo” es realitza a través del quadre de zona, 
que ha de tenir  la seva protecció diferencial i magnetotèrmica.  

 El “maquinillo” que cal instal·lar a l’obra haurà d’anar dotat de dispositiu 
limitador de recorregut de la càrrega en marxa ascendent, comprovant-se  la 
seva efectivitat després del muntatge.  

 El “maquinillo” a instal·lar a l’obra haurà d’estar dotat de ganxo amb balda de 
seguretat.  
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 El “maquinillo” a instal·lar a l’obra haurà d’estar dotat de carcassa protectora 
de la maquinària amb tanca efectiva per a l’accés a les parts mòbils internes.  

 S’ha de col·locar a una zona ben visible, sobre de la carcassa, la placa de 
característiques de la Grueta tot  ressaltant la càrrega màxima que es pot 
elevar.  

 S’ha de comprovar, abans d’iniciar els treballs, que el ganxo d’elevació arribi a 
la cota de la rasant de subministrament de material i en aquesta posició encara 
hi quedin tres espires, com a mínim, enrotllades en el cabrestant.  

 S’ha de garantir el correcte ancoratge de  l’extrem del cable al cabrestant 
perquè quedi subjecte en cas de falsa maniobra.  

 S’ha de considerar que la secció del cable d’elevació sigui d’unes condicions 
que suporti la càrrega de trencament: càrrega d’elevació x coeficient de 
seguretat (4).  

 L’altre extrem del cable anirà subjecte a la bola del ganxo, es realitzarà de 
manera que el llaç estigui format pels corresponents sistemes de subjecció que 
calguin i es  trobin convenientment instal·lats, que garanteixin la subjecció del 
cable a la bola del ganxo.  

 L’operari haurà d’emprar casc de seguretat, granota de treball, guants de cuir i 
lona (tipus americà), botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat que en 
tot moment es trobarà  subjecte, convenientment, a un ancoratge independent 
del “maquinillo”.  

 La zona on es subministri el material per ésser hissat serà senyalitzada amb la 
placa d’advertència de càrrega suspesa.   

 En l’operació de manteniment de “maquinillo”, s’haurà de desconnectar aquest 
de l’alimentació elèctrica.  

 
Pistola fixa-claus. 
 

 El personal dedicat a l’ús de la pistola fixa-claus, serà coneixedor del maneig 
correcte de l’eina, per tal d’evitar accidents per inexperiència.  

 En cap cas s’ha de disparar sobre superfícies irregulars, donat que es pot perdre 
el control de la pistola i patir accidents.  

 En cap cas s’ha d’intentar realitzar trets inclinats, donat que es pot perdre el 
control de la pistola i patir accidents.  

 Abans de disparar, asseguri’s de que no hi ha ningú a l’altra banda de l’objecte 
on dispara.  

 Abans de disparar s’ha de comprovar que el protector és a la posició correcta.  

 No s’ha d’intentar realitzar trets prop de les arestes.  

 No s’ha de disparar recolzat sobre objectes inestables.  

 L’operari que empri la pistola fixa-claus ha d’emprar casc de seguretat, guants 
de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat, 
auriculars, ulleres antiimpactes i cinturó de seguretat si els calgués.  

 
Bombament del morter. 
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 L’equip encarregat de la manipulació de la bomba del morter haurà d’estar 
especialitzat en aquest tipus de treball.  

 La canonada de la bomba del morter, s’haurà de recolzar sobre cavallets, 
travant amb un tornapunta, baixant-se les parts que siguin susceptibles de 
moviment.  

 La manipulació, muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba del 
morter, estarà dirigit per un operari especialitzat, per evitar accidents per 
obturaments o sobretensions internes.  

 Abans de l’inici del bombament del morter s’haurà de preparar el conducte 
(greixar canonades) tot enviant masses de morter de dosificació, per evitar 
l’obturació del conducte.  

 És prohibit d’introduir o accionar la pilota de neteja sense instal3lar abans els 
mecanismes de recollida a la sortida de la mànega després  del recorregut total 
del circuit.  

 En cas que es detingués la bola es paralitzarà la màquina, es reduirà la pressió a 
zero i desmuntarà a continuació la canonada.  

 Els operaris lligaran la mànega terminal abans de començar el pas de la pilota 
de neteja, a elements sòlids, allunyant-se del lloc abans d’iniciar-se el procés.  

 Es revisaran de manera periòdica els circuits d’oli de la bomba del morter i 
qualsevol altra reparació de la màquina es realitzarà amb els circuits elèctrics 
apagats.  

 
Grua mòbil 
 

 Caldrà tenir present:  
- Abans de realitzar qualsevol maniobra es col·locaran les potes 

estabilitzadores. 
- No es treballarà amb el cable inclinat.  

 S'haurà de complir en tot moment el RD 2370/1996, del 18 de novembre, pel 
qual s' aproven la instrucció tècnica complementària MIE-AEM 4 del Reglament 
d'Aparells d'Elevació i la Manutenció referent a grues mòbils autopropulsades.  

 
Colissa elèctrica. 
 

 Comprovi que a l’aparell no li manca alguna de les peces constituents de la seva 
carcassa de protecció. En cas de deficiència, no utilitzi l’aparell fins que estigui 
contrarestada la mancança.  

 Comprovi l’estat del cable i de la clavilla de connexió; rebutgi l’aparell si 
presenta repèls que deixin al descoberts fils de coure o si té empalmaments 
rudimentaris coberts amb cinta aïllant.  

 Triï sempre el disc adequat pel material a regatar. Consideri que hi ha un disc 
per a cada feina; no els intercanviï, en el millor dels casos, els espatllarà sense 
obtenir bons resultats i correrà riscos innecessaris.  
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 No intenti “regatar” a zones poc accessibles ni en posició inclinada de costat; el 
disc podria trencar-se i produir-li lesions.  

 No intenti reparar les regatadores ni les desmunti. Lliuri-les a un especialista 
per a la seva reparació.  

 No colpegi amb el disc alhora que talla, això no accelerarà la velocitat de tall. El 
disc pot trencar-se i produir-li lesions.  

 Eviti rescalfar els discos, podria ser l’origen d’accidents.  

 Substitueixi immediatament els discos gastats o esquerdats.  

 Eviti dipositar la regatadora, encara en moviment, directament a terra, és una 
posició insegura.  

 No desmunti mai la protecció normalitzada de disc ni talli sense ella.  

 Desconnecti la regatadora de la xarxa elèctrica abans d’iniciar les 
manipulacions de canvi de disc.  

 Mulli la zona a tallar prèviament, reduirà la formació de pols.   

 Utilitzi sempre la màscara amb filtre mecànic antipols, evitarà lesions 
pulmonars.  

 El personal que manipuli la regatadora haurà d’emprar casc de seguretat, 
ulleres antiimpactes, protectors auditius, màscara antipols, guants de lona i cuir 
(tipus americà) i granota de treball.  

 
Màquina portadora de forjar.  
 
Es tracta d’una màquina que serveix per tallar, desbarbar i gravar rosques als tubs per 
conduccions metàl·liques d’aigua, gas i fontaneria en general.  
 
Els operaris de manejar les màquines de forjar han de ser experts en el seu ús, i 
coneixedors dels riscos d’accident i de la seva prevenció. S’ubicarà al lloc destinat per 
fer-ho, evitant riscos a la resta de personal de l’obra.  
 

 Les màquines de forjar, per instal·lar a l’obra, compliran els següents requisits:  
- Les transmissions per politges estaran protegides mitjançant una 

carcassa que impedeixi l’accés directe als òrgans mòbils.  
- Els punts de greixatge estaran situats a llocs que no impliquin riscos 

addicionals per l’operari encarregat de mantenir la màquina.  
- Els comandaments de control estaran al costat del lloc de l’operari, amb 

accés directe sense riscos addicionals. Aquest dispositiu ha d’estar 
protegit contra l’accionament involuntari.  

- Estaran dotades de retorn automàtic de la clau d’estrènyer quan s’acabi 
la pressió de l’operari sobre ella.  

- Els tubs en rotació quedaran protegits mitjançant carcassa anticops o 
enganxades.  

 Les màquines de forjar seran alimentades elèctricament mitjançant un cable 
antihumitat i dotada de conductor de presa de terra. La presa de terra es 
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realitzarà mitjançant el quadre de distribució en combinació amb els quadres 
disjuntors diferencials del quadre general de l’obra.  

 En aquestes màquines s’instal·larà un senyal de perill i un cartell amb el 
següent rètol “prohibit d’utilitzar al personal no autoritzat”.  

 
Instal·lacions d’higiene i benestar. 
 
S’ha de preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d’Higiene i 
Benestar, preveient la presa provisional d’aigua i electricitat i l’evacuació d’aigües 
fecals. Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de 
l’obra, considerant  l’evolució d’aquests en el temps, i tenint en compte que s’han de 
cobrir les següents necessitats: canvi de roba, higiene personal i necessitats 
fisiològiques.  
 
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar poden ser :  
 

 Mòduls prefabricats  

 Construïdes a l’obra.  
 
Als dos casos, s’han de tenir en compte els següents paràmetres :  
 

 Vestuaris amb una superfície de 2 m2 per treballador, alçada mínima de 2,30 m. 
I estaran equipats amb seients i caselles individuals.  

 Lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotació mínima d’un 
lavabo per cada 10 treballadors.  

 Dutxes, igual  que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotació 
mínima d’una dutxa per cada 10 treballadors.  

 Inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva 
dotació mínima serà de: un inodor per cada 25 treballadors i un inodor per 
cada 15 treballadores. Les dimensions mínimes dels mateixos seran de 1 x 1,20 
m. i de 2,30 m. d’alçada.  

 Menjador que haurà de disposar d’un escalfaplats, pica, galleda de  la brossa, 
ventilació, calefacció i il·luminació.  

 
Els mòduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i 
inodor), i mòduls de vestuari, acoblant-se els mòduls de manera que pugui haver accés 
directe d’un mòdul a l’altre.  
 
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar construïdes a l’obra, si el solar ho permet s’han 
de construir a prop de l’accés, perquè el treballador es pugui canviar abans 
d’incorporar-se al treball.  
En obres entre mitjaneres, a zona urbana, atesa l’escassetat d’espai s’ha de preveure 
en principi una zona per a la ubicació de les instal·lacions i una vegada, degut a la 
dinàmica de l’obra, es disposa d’espai en l’interior de l’edifici que s’està construint, 
s’hauran de construir les Instal·lacions d’Higiene i Benestar seguint els paràmetres 
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anteriorment assenyalats. S’aconsella que aquestes instal·lacions es trobin, també, a 
prop de les vies d’accés.  
 
Independentment d’aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de la 
obra que han de complir a cada moment la idoneïtat en relació a la il·luminació, la 
climatització segons la temporada.  
 
Respecte al personal d’oficina s’ha de considerar, també, la instal·lació de lavabos i 
inodors.  
 
S’ha de  preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinària i equips de protecció 
personal  i col·lectiva. S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del 
personal d’oficina i d’obra, si l’obra ho permet. S’han de preveure zones 
d’estacionament de vehicles que subministren material i maquinària a l’obra, i en el 
posat que estiguin estacionats limitant la circulació viària, s’haurà de demanar permís 
municipal. Es senyalitzarà la prohibició d’estacionament de vehicles aliens a l’obra, i si 
calgués, s’ha de limitar la zona amb tanques per vianants, convenientment 
senyalitzades mitjançant balises destellants durant la nit. 
 
 

2.4 Instal·lacions mèdiques. 
 
El material de la farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el 
consumit. 
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3. – PLEC 

3.1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ 

3.1.1.- DEFINICIÓ: 

3.1.2.- OBJECTE 
 
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: 
 

a) 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) 

b) 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’‘. 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

3.1.3.- 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 pendents 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. 
 
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. 
 
AMIDAMENTS: 
 
De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o projectats. 
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PRESSUPOST: 
 
Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de Seguretat i Salut. 

3.1.4.- 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 socio-tècniques 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. 

3.2 .- DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 
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) : 
 

 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. 
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3.2.1.- 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. 
 

1. Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 

2. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui 
necessari o es cregui convenient. 

 
3. 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. 

 
4. 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. 
 

5. 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. 

 
6. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les seves 

responsabilitats. 
 

7. Gestionar l’Avís Previ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i 
autoritzacions administratives. 

 
8. 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. 

3.2.2.- COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 
 
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. 
 
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. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
 

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: 

a) 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. 

b) 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.  
 
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: 
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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: 
 

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995): 
 

a) 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. 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball. 
 

2. 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 
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: 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) 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. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) 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. 

e) 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. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
h) 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. 
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
j) 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. 
3. 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. 

4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
6. 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. 

3.2.3.- 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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Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents tècnics, cada 
projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 

1. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte 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.  

2. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 

3.2.4.- 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: 
 

1. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura 
projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que 
siguin preceptius. 

7. 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. 

8. 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 

9. 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. 

3.2.5.- CONTRACTISTA O CONSTRUCTOR (EMPRESARI PRINCIPAL) I 
SUBCONTRACTISTES 
 
Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment 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. 



estudi de seguretat i salut 
125/258 

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. 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 

2. 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.  

3. 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. 

4. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels límits 

establerts en el Contracte. 
6. 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. 

7. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

8. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
9. 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: 

a) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
b) 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. 

c) 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. 

d) 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. 

10. 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. 

11. 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. 

12. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos 
laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

13. 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. 

14. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l’obra han 
establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

15. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

16. 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. 
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17. 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. 

18. 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. 

19. 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. 

20. 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. 

21. 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. 

22. 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. 

23. 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 
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. 

24. 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.  

25. 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. 

26. 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.  

27. 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. 

28. 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. 

29. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense autorització 
escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

30. 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 
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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. 

31. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons la 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. 

32. 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". 

3.2.6.- 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: 

 
1. 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. 

2. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 1627/1997, 
durant l'execució de l'obra. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS): 
a) 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. 

b) 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. 

3.2.7.- 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: 
 

1. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
2. El deure d'indicar els perills potencials. 
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3. Té responsabilitat dels actes personals. 
4. 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). 
5. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals. 
6. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
7. 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. 
8. 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.  

3.3.- DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 

3.3.1.- 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: 
 

1. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
2. Bases del Concurs. 
3. 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. 
4. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
5. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
6. 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. 

7. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
8. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
9. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista per 

l’obra en qüestió. 
10. 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. 
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3.3.2.- 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. 

3.3.3.- 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 . 

3.3.4.- 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. 

3.3.5.- 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 
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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 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 contenciós-administratiu d’acord amb la 
normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

3.4.- 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.  

3.4.1.- TEXTOS GENERALS 

− Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. Modificada per 
R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 

− Convenis Col·lectius 

− Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 de febrer de 
1940, en vigor capítol VII. 

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 14 d’abril de 
1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les empreses de treball 
temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de febrer de 1999. 

− Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. O.M. 20 de maig 
de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 

− Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 1970. BOE 5, 7, 8, 9 
de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, i les modificacions O.22 de març de 1972. BOE 
31 de març de 1972 i O.27 de juliol de 1973. BOE 31 de juliol de 1973. 

− Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 1971. BOE 16 de 
març de 1971, en vigor parts del títol II. 

− Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 de 30 de 
novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 

− Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. O.M. 12 de gener 
de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998. 

− Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 2001/1983 de 28 de juliol. 
BOE 29 de juliol de 1983. Anul·lada Parcialment per R.D 1561/1995 de 21 de setembre. BOE 26 
de setembre de 1995. 

− Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de desembre de 1987. 
BOE 29 de desembre de 1987. 

− Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de novembre de 1995. 
Complementada per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 21 de juny de 2001. 



estudi de seguretat i salut 
131/258 

− Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. 
BOE núm. 298 de 13 de desembre. 

− Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de gener de 1997. 
Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 de maig de 1998. 

− Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 
d’abril de 1997. 

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Centres de Treball. R.D. 486/1997 de 14 d’abril. 
BOE 23 d’abril de 1997. 

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de Càrregues que 
comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 
1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen pantalles de 
visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril de 1997. 

− Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat 
Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos Laborals. O. de 22 d’abril de 1997. 
BOE de 24 d’abril de 1997. 

− Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a Agents Biològics 
durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per O de 
25 de març de 1998. BOE 3 de març de 1998. 

− Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos relacionats amb els Agents 
Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 6 d'abril. BOE 1 de maig de 2001. 

− Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats d'atmosferes 
explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 de 12 de juny. BOE 18 de juny de 2003. 

− Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de 
maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de juny. BOE 17 de juny de 2000. 

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels treballadors d’Equips de 
Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE de 12 de juny de 1997. 

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors dels Equips de 
Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 1997.  

− Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels Treballadors en les 
Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE de 7 d’octubre de 1997. 

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 1627/1997 de 24 
d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997 

− Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de Prevenció de 
Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. BOE de 31 de gener de 
2004. 

3.4.2.- CONDICIONS AMBIENTALS 

− Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 d’agost de 1940. 

− Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll durant el treball. R.D. 
1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989. 

3.4.3.- INCENDIS 
− Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 
 
− Ordenances Municipals  
 
− Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, i Ordre 

MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les mesures preventives establertes pel Decret 
64/1995. (Generalitat de Catalunya). 
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3.4.4.- INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
− Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. BOE 27 de 

desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969. 

− Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. BOE 18 de setembre de 
2002. 

− Instruccions Tècniques Complementàries. 

3.4.5.- EQUIPS I MAQUINÀRIA 
− Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 29 de maig de 1979. 

− Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de novembre. BOE 
11 de desembre de 1985. 

− Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de juny de 1977. 
Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 1981. 

− Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de novembre. BOE 2 de 
desembre de 2000. 

− Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’Equips de Treball.R.D. 
1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997. 

− Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 

− Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 

− ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de setembre de 1987. BOE 6 d’octubre de 
1987. Modificació: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 d’octubre de 1988. Autorització de la 
instal·lació d'ascensors amb màquines en fossat. Resolució 10 de setembre de 1998. BOE 25 de 
setembre de 1998. Autorització de la instal·lació d'ascensors sense sala de màquines. Resolució 3 
d'abril de 1997. BOE 23 d'abril de 1997.  

− ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 de 27 de maig de 
2003. BOE 17 de juliol de 2003. 

− ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 1989. BOE 9 de 
juny de 1989. 

− ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues mòbils 
autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 

− ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció utilitzats. O. 8 
d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 

3.4.6.- EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
− Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció Individual. R.D. 

1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. Modificat per O.M. de 16 de maig 
de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 de març de 1995 i complementat per la 
Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000, i modificada per la Resolució de 
27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels Treballadors d’Equips de 
Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 1997. 

− Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 1407/1992, de 20 de 
novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat pel RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE 
núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 de febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 de març), i 
modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 

− Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la Resolució de 18 de març 
de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial. (BOE núm. 151 de 25 de 
juny de 1999). Complementada per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 
2000. 
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3.4.7.- SENYALITZACIÓ 
- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 

485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 

- Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU. 

3.4.8.- DIVERSOS 

− Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. Modificada per 
R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 

− Convenis Col·lectius 

3.5.- CONDICIONS ECONÒMIQUES 

3.5.1.- 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). 

3.5.2.- 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. 
 
El sistema d'aprovació i abonament de les certificacions mensuals, es podrà convenir amb antelació a l'inici 
dels treballs, sempre en funció a l'efectiu compliment dels compromisos contemplats en el Pla de Seguretat. 
En aquest cas, el sistema proposat és d’un pagament fix mensual a conta, d’un import corresponent al 
pressupost de Seguretat i Salut dividit pel nombre de mesos estimats de durada. 

3.5.3.- 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. 
 



estudi de seguretat i salut 
134/258 

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.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial 

de l’obra contractada + Pèrdua d’homologació com 
Contractista, per la mateixa Propietat, durant 2 anys. 
 

3.6.- CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

3.6.1.- 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. 
 
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. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques Analítiques i 
Operatives de Seguretat: 
 
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 
 

- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 

POSTERIORS ALS ACCIDENTS 
 

- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents. 
- Investigació Tècnica d'Accidents. 
 

TÈCNIQUES OPERATIVES DE SEGURETAT 
 
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 
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EL FACTOR HUMÀ 
 

- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 

3.6.2.- 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. Aportem al present Estudi 
de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 
 

1. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.  
2. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
3. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió 

empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
4. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
5. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
6. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
7. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

3.6.3.- 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. 
 
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. 

3.6.4.- 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. 
 
Quant a les instal·lacions mèdiques a l'obra, hi haurà almenys una farmaciola d'urgència degudament 
senyalitzada, contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències. 
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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. 
 
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: 
 

- 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. 

3.6.5.- 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), considerant-se 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). 

3.6.6.- 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. 

3.7.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS 
EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES FERRAMENTS 
 

3.7.1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES 
FERRAMENTS 
 
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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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: 
 

− 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. 

3.7.2.- 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’‘: 
 
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. 

3.7 3.- NORMATIVA APLICABLE 
 
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. 
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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. 
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. 
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− 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. 

 

3.8.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 

B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B0A - FERRETERIA 
B0A1 - FILFERROS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A14200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 
S'han considerat els tipus següents: 
     - Filferro d'acer 
     - Filferro d'acer galvanitzat 
     - Filferro d'acer plastificat 
     - Filferro recuit 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Ha de acomplir les especificacions de la norma UNE 36-722. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o 
esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
La massa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I i II 
de la UNE 37-506. 
Resistència a la tracció (UNE 37-504): 
     - Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
     - Qualitat G3:  1570 N/mm2 
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir 
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 
Toleràncies: 
     - Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de PVC 
aplicat per extrusió o sinterització. 
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-732. 
La concentricitat i l’adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 UNE 
36-732. 
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506) 
Resistència a la tracció: 
     - Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
     - Qualitat dur:  > 600 N/mm2 
Toleràncies: 
     - Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents: 
     - Identificació del fabricant o nom comercial 
     - Identificació del producte 
     - Diàmetre i llargària dels rotlles 
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FILFERRO D'ACER: 
*UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 
*UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de 
calidades. Caracterisicas generales. 
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*UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro. 
FILFERRO PLASTIFICAT: 
*UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgánicos 
sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 
 
 
B0A6 - TACS I VISOS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A62F00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser per 
adherència química o per expansió produïda per la deformació de la peça en ser comprimida pel cargol. 
S'han considerat els següents tipus: 
     - Tac d'expansió de niló i vis d'acer 
     - Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 
     - Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes 
d'estanquitat i tap de cautxú 
     - Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar. 
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, empremtes, etc) que impedeixin cargolar els elements. 
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008). 
Cementació del vis:  > 0,1 mm 
TAC QUÍMIC: 
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca. 
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació en fred. 
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat d'ús. El cap de 
l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora. 
Diàmetre de l'ampolla:  14 mm 
Temps d'enduriment segons temperatura ambient: 
     - > 20°C: 10 min 
     - 10°C - 20°C : 20 min 
     - 0°C - 10°C: 1 h 
     - - 5°C - 0°C: 5 h 
VOLANDERES: 
Diàmetre interior de la volandera: 
     - Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 
     - Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva correcta 
col·locació en capses, on han de figurar: 
     - Identificació del fabricant 
     - Diàmetres 
     - Llargàries 
     - Unitats 
     - Instruccions d'ús 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B27000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Barres corrugades d'acer per a armadures passives d'elements de formigó. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 
de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de 
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació 
Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, 
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria 
perjudicial. 
Es prohibeix l'ús de filferros llisos o corrugats com a armadures passives longitudinals o transversals, amb les 
excepcions següents: 
    - Malles electrosoldades 
    - Armadures bàsiques electrosoldades 
En sostres unidireccionals armats o pretensats de formigó, s'ha de seguir les seves pròpies normes 
Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de la norma 
UNE 36-068 i UNE 36-065. 
Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068 i UNE 36-065, relatives al tipus 
d'acer (geometria del corrugat), país d'origen i marca del fabricant (segons informe tècnic de la UNE 36-811). 
Mides nominals: 
 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•Diàmetre  • Àrea de la secció  •  Massa  • 
•nominal e •  transversal  S    •         • 
•  (mm)    •      (mm2)         • (Kg/m)  • 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•   6      •      28,3          • 0,222   • 
•   8      •      50,3          • 0,395   • 
•  10      •      78,5          • 0,617   • 
•  12      •      113           • 0,888   • 
•  14      •      154           • 1,21    • 
•  16      •      201           • 1,58    • 
•  20      •      314           • 2,47    • 
•  25      •      491           • 3,85    • 
•  32      •      804           • 6,31    • 
•  40      •     1260           • 9,86    • 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 
Característiques mecàniques de les barres: 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•Designació •Classe acer• Lím. elàstic • Càrrega •Allargament •Relació  • 
•           •           • fy (N/mm2)   •unitaria •de rotura   •fs/fy    • 
•           •           •              •de rotura•(sobre base •         • 
•           •           •              •fs(N/mm2)•de 5        •         • 
•           •           •              •         •diàmetres   •         • 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•B 400 S    •Soldable   • >= 400       •>= 440   •>= 14%      •>= 1,05  • 
•B 500 S    •Soldable   • >= 500       •>= 550   •>= 12%      •>= 1,05  • 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•Designació•Lìm elàstic• Resist  •Relació     •Allarg.de  •Allarg •Relació• 
•          •  Re (MPa) •a la     •Re-real/    •rotura     •total  •Rm/Re  • 
•          •           •tracció  •Re-nominal  •(s/base de •càrrega•       • 
•          •           •Rm (MPa) •            •5 diametres•màxima •       • 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•B 400 SD  • >= 400    •>= 480   •>= 1,20     •>= 20%     •   9%  •>= 1,20• 
•          •           •         •            •           •       •<= 1,35• 
•B 500 SD  • >= 500    •>= 575   •>= 1,25     •>= 12%     •   8%  •>= 1,15• 
•          •           •         •            •           •       •<= 1,35• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Composició química: 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•Anàlisis  •   C   •Ceq (segons UNE 36-068)•   P   •   S   •   N    • 
•UNE 36-068• %màx. •        %màx.          • %màx. • %màx. • %màx.  • 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•Colada    • 0,22  •        0,50           • 0,050 • 0,050 • 0,012  • 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•Producte  • 0,24  •        0,52           • 0,055 • 0,055 • 0,013  • 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i 
de doblegat-desdoblegat a 90°C (UNE 36-068 i UNE 36-065):  Nul·la 
Tensió d'adherència (UNE 36-068 i UNE 36-065): 
     - Tensió mitjana d'adherència: 
          - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
          - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
          - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
     - Tensió de trencament d'adherència: 
          - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
          - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
          - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
Toleràncies: 
     - Secció barra: 
          - Per a D <= 25 mm: >= 95 % secció nominal 
          - Per a D > 25 mm: >= 96% secció nominal 
     - Massa:  ± 4,5% massa nominal 
     - Ovalitat: 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•Diàmetre nominal•Diferència màxima• 
•    e (mm)      •      (mm)       • 
•      6         •       1         • 
•      8         •       1         • 
•     10         •     1,50        • 
•     12         •     1,50        • 
•     14         •     1,50        • 
•     16         •     2,00        • 
•     20         •     2,00        • 
•     25         •     2,00        • 
•     32         •     2,50        • 
•     40         •     2,50        • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: 
En el cas de productes certificats: 
     - El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 
     - El certificat d’adherència per a les barres i filferros corrugats (armadures passives) 
     - El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les característiques definides als 
arts. 31.2, 31.3, i 31.4 de la norma EHE 
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de producció 
corresponents a la partida servida. 
En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR): 
     - Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 
     - Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 
     - Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives) 
     - Certificat específic d'adherència (armadures passives) 
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Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, La humitat del terra i l'eventual agressivitat 
de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial després de períodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha 
d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 
Pèrdua de pes després de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
UNE 36068:1994 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado 
UNE 36065:2000 EX Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de ductilidad para 
armaduras de hormigón armado. 
 
 
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D2 - TAULONS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D21030. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni decoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la 
fusta. 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  0,40 <= P <= 0,60 T/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
     - Fusta de pi:  Aprox. 150000 kg/cm2 
     - Fusta d'avet:  Aprox. 140000 kg/cm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
     - En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
     - En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 100 kg/cm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
     - En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
     - En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 25 kg/cm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 300 kg/cm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 50 kg/cm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 15 kg/cm2 
Toleràncies: 
     - Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
     - Amplària nominal:  ± 2 mm 
     - Gruix nominal:  ± 2 mm 
     - Fletxa:  ± 5 mm/m 
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     - Torsió:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el 
terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0D4 - POSTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D41010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Peça plana de fusta, de secció rectangular, molt més llarga que ampla i més ampla que gruixuda, sense que 
aquesta mida sobrepassi una polsada. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Cal que provingui de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni decoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la 
fusta. 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Nombre màxim d'usos:  3 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  0,40 <= P <= 0,60 T/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
     - Fusta de pi:  Aprox. 150000 kg/cm2 
     - Fusta d'avet:  Aprox. 140000 kg/cm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
     - En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
     - En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 100 kg/cm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
     - En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
     - En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 25 kg/cm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 300 kg/cm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 50 kg/cm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 15 kg/cm2 
Toleràncies: 
     - Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
     - Amplària nominal:  ± 2 mm 
     - Gruix nominal:  ± 2 mm 
     - Fletxa:  ± 5 mm/m 
     - Torsió:  ± 2° 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el 
terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0D6 - PUNTALS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D625A0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments. 
S'han considerat els tipus següents: 
     - Puntal rodó de fusta 
     - Puntal metàl·lic telescòpic 
PUNTAL DE FUSTA: 
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni decoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la 
fusta. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  0,40 <= P <= 0,60 T/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat:  Aprox. 150000 kg/cm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
     - En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
     - En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 100 kg/cm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
     - En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
     - En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 25 kg/cm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 300 kg/cm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 50 kg/cm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 15 kg/cm2 
Toleràncies: 
     - Diàmetre:  ± 2 mm 
     - Llargària: + 50 mm, - 25 mm 
     - Fletxa:  ± 5 mm/m 
PUNTAL METÀL·LIC: 
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. 
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar si cal. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•                     •         Llargària del puntal                 • 
•Alçària de muntatge  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•                     •  3 m  •  3,5 m  •  4 m  •  4,5 m  •  5 m     • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•        2 M          • 1,8 T •  1,8 T  • 2,5 T •    -    •         -• 
•      2,5 M          • 1,4 T •  1,4 T  • 2,0 T •    -    •         -• 
•        3 M          •   1 T •    1 T  • 1,6 T •    -    •         -• 
•      3,5 M          •   -   •  0,9 T  • 1,4 T •  1,43 T •  1,43 T  • 
•      4,0 M          •   -   •    -    • 1,1 T •  1,2  T •  1,2  T  • 
•      4,5 M          •   -   •    -    •   -   •  0,87 T •  0,87 T  • 
•        5 M          •   -   •    -    •   -   •    -    •  0,69 T  • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el 
terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PUNTAL METÀL·LIC: 
Conjunt de cent unitats necessari subministrat a l'obra. 
PUNTAL DE FUSTA: 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DZ4000,B0DZSM0K. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a les 
bastides i els encofrats. 
S'han considerat els següents elements: 
     - Tensors per a encofrats de fusta 
     - Grapes per a encofrats metàl·lics 
     - Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 
     - Desencofrants 
     - Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons recuperables 
     - Bastides metàl·liques 
     - Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
     - Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
     - Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 
     - Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntalament i 
no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i 
per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre 
aquests com a conseqüència del procés de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc 
o dels mètodes de compactació utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar 
les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desenmotllat. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
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TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 
FLEIX: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Amplària:  >= 10 mm 
Gruix:  >= 0,7 mm 
Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm 
Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm 
DESENCOFRANT: 
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït. 
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs. 
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni impedir 
l'aplicació de revestiments. 
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que s'hagin d'unir 
per a treballar de forma solidària. 
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte. 
El seu ús ha d'estar expressament autoritzat per la D.F. 
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS: 
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres. 
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar i sense més 
desperfectes que els deguts als usos adequats. 
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició. 
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca per tal de no 
permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 
Toleràncies: 
     - Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària 
     - Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m 
BASTIDES: 
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta. 
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la indeformabilitat. 
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que 
no s'alterin les seves condicions. 
DESENCOFRANT: 
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TENSORS, GRAPES, ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
FLEIX: 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
DESENCOFRANT: 
l de volum necessari subministrat a l'obra. 
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS DESMUNTABLES: 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
BASTIDA: 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
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ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
 
 
B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL.LECTIVES I IMPLANTACIÓ 
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1411111,B1421110,B1424340,B142AC60,B1432012,B1441201,B1451110,B1455710,B1456821,B146111
0,B1462241,B1473203,B147RA00,B1482222,B1483243,B1488580,B1481131,B1487350. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
     - Proteccions del cap 
     - Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 
     - Proteccions per a l’aparell auditiu 
     - Proteccions per a l’aparell respiratori 
     - Proteccions de les extremitats superiors 
     - Proteccions de les extremitats inferiors 
     - Proteccions del cos 
     - Protecció del tronc 
     - Protecció per treball a la intempèrie 
     - Roba i peces de senyalització 
     - Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
     - La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 
integritat física del treballador 
     - Es equips dels serveis de socors i salvament 
     - Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre 
     - Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
     - El material d’esport 
     - El material d’autodefensa o de dissuasió 
     - Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d’uns equips 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 eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi amb la 
part del cos protegida per l’usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la formació i 
voluntat del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. 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. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar 
per ells mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, o bé 
amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits:  
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 
     - Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o atallatge d’adaptació al cap, 
el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d’una barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, 
serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure de 
2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l’interior del frontis de 
l’atallatge, s’haurà de disposar d’un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en 
contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
     - Han de ser fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no 
sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 



estudi de seguretat i salut 
150/258 

     - Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de ser 
incombustibles o de combustió lenta; s’hauran de protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues 
elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se 
     - S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se’ls hi apreciï 
exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d’uns quatre anys, 
transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a l’interior) s’hauran de donar de 
baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 
     - Han de ser d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ús per altres usuaris posteriors, previ el seu 
rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
     - Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l’escalfor, 
incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 
     - Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a la 
cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran 
com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames 
casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor 
ventilació. 
     - Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus 
"panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 
     - Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
     - En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus 
picapedrer) per impedir l’entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
     - Pantalla abatible amb arnès propi 
     - Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
     - Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
     - Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures 
d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d’un visor amb vidre 
inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar 
construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per 
encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i 
teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la 
temperatura que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment amb 
poliester reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l’exterior, a fi d'evitar 
els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 
     - Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) 
hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores 
hauran de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 
     - En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de 
visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedàs, tradicional de les 
ulleres de picapedrer. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques: 
     - Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
     - S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
     - Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari. 
     - Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per evitar la 
irritació de l’epidermis. 
     - En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que necessitin l'ús d’ulleres amb 
vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l’efecte pel fabricant de 
l’equip respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 
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PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets seleccionats 
per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 
termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les 
característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques que 
portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços 
metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de 
cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la 
unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera 
metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització 
d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca serà 
per poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules 
incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus i 
polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials 
transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
     - Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta tenacitat apropiada, sense 
reblons i amb costures cosides. 
     - Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, un gruix no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda possible. 
     - Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 
comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan la 
data de fabricació sigui superior als 4 anys. 
     - Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 
mitjançant reblons. 
     - La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  
d’amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents 
característiques: 
     - Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
     - Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
     - Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
     - Facilitat d’aireació. 
Les peces impermeables disposaran d’esclavines i registres de ventilació per permetre l’evaporació de la suor 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents característiques: 
     - Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
     - Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
     - Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
     - Facilitat d’aireació. 
     - Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb l’usuari, 
tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma 
següent: 
     - La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de 
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ridícul a l’usuari. Els materials i components de l’EPI no hauran d’afectar adversament al beneficiari de la 
seva utilització. 
     - Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la 
protecció adequada. 
     - Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures de rugositats, cantells agut i 
ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
     - El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l’usuari i haurà de garantir que restarà 
en el seu lloc durant el temps d’emprament previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els 
moviments i postures que l’usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels 
mitjans apropiats, tal com sistemes d’ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l’EPI 
s’adapti a la morfologia de l’usuari. 
     - L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i eficàcia del seu 
disseny. 
     - Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua. 
     - La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en 
centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i la cintura. 
Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 
     - Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres 
mitjans. Per a l’inventari dels riscos se seguirà l’esquema de l’Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 
     - Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte la 
naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors addicionals de risc que 
puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l’avaluació d’EPI se seguiran les indicacions de 
l’Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
     - Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l’apartat anterior. 
Per a la normalització interna d’empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions prèvies 
d’avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l’emprador haurà 
de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a l’Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de 
maig, en funció de les modificacions significatives que l’evolució de la tècnica determini en els riscos, en les 
mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
     - Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en 
altura, obres d’ encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició. 
     - Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i 
muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
     - Obres en foses, rases, pous i galeries. 
     - Moviments de terra i obres en roca. 
     - Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de runes. 
     - Utilització de pistoles fixaclaus. 
     - Treballs amb explosius. 
     - Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
     - Manteniment d’ obres i instal·lacions industrials. 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l’aparell ocular: 
     - Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 
     - Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
     - Acció de pols i fums. 
     - Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
     - Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
     - Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
     - Enlluernament 
Protecció de la cara: 
     - Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
     - Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
     - Treballs de perforació i burinat. 
     - Talla i tractament de pedres. 
     - Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 
     - Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
     - Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
     - Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 
     - Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
     - Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
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     - Activitats en un entorn de calor radiant. 
     - Treballs que desprenen radiacions. 
     - Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
PROTECCIONS PER A L’APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
     - Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 
     - Treballs de percussió. 
     - Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
PROTECCIONS PER A L’APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 
     - Pols, fums i boires. 
     - Vapors metàl·lics i orgànics. 
     - Gasos tòxics industrials. 
     - Monòxid de carboni. 
     - Baixa concentració d’oxigen respirable. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
     - Treballs de soldadura. 
     - Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 
     - Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
     - Treballs amb risc elèctric. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de 
seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
     - Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
     - Treballs en bastides 
     - Obres de demolició d’obra grossa 
     - Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 
     - Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 
     - Obres d’ensostrat 
     - Treballs d’estructura metàl·lica 
     - Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
     - Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
     - Treballs de transformació de materials lítics 
     - Manipulació i tractament de vidre 
     - Revestiment de materials termoaïllants 
     - Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
     - Obres d’ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
     - Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de masses en fusió: 
     - Soldadors 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
     - Treballs en bastides. 
     - Muntatge de peces prefabricades. 
     - Treballs en pals i torres. 
     - Treballs en cabines de grues situades en altura. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 
     - Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
     - Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 
     - Manipulació de vidre pla. 
     - Treballs de rajat de sorra. 
     - Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
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     - Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
     - Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
     - Treballs de soldadura. 
     - Treballs de forja. 
     - Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 
     - Treballs de muntatge elèctric 
     - Treballs de manteniment elèctric 
     - Treballs d’explotació i transport elèctric 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les següents 
dades: 
     - Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 
     - Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
     - Designació de la talla. 
     - Número de la norma EN específica. 
     - Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran 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. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva 
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 
fabricació (generalment estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 773/1997 Real Decreto 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 1407/1992 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
REAL DECRETO 159/1995 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. 
RESOLUCIÓN 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección 
General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
RESOLUCIÓN 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política 
Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección 
General de Industria y Tecnología. 
 
 
B141 - MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL CAP 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1411111. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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DEFINICIÓ: 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap. 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara. 
- Proteccions per a l’aparell auditiu. 
- Proteccions per a l’aparell respiratori. 
- Proteccions de les extremitats superiors. 
- Proteccions de les extremitats inferiors. 
- Proteccions del cos. 
- Protecció del tronc. 
- Protecció per treball a la intempèrie. 
- Roba i peces de senyalització. 
- Protecció personal contra contactes elèctrics. 

Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 

integritat física del treballador. 
- Es equips dels serveis de socors i salvament. 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre. 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera. 
- El material d’esport. 
- El material d’autodefensa o de dissuasió. 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia. 
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d’uns equips 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 eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi amb la 
part del cos protegida per l’usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la formació i 
voluntat del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. 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. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar 
per ells mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, o bé 
amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits: 
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 

- Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o atallatge d’adaptació al cap, 
el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d’una "galtera" ajustable a la mida. Aquest 
atallatge, serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant 
una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A 
l’interior del frontis de l’atallatge, s’haurà de disposar d’un dessuador de "cuirson" o material astringent 
similar. Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 

- Seran fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no 
sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes. 

- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de 
ser incombustibles o de combustió lenta; s’hauran de protegir de les radiacions calorífiques i 
descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se. 

- S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se’ls hi apreciï 
exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d’uns quatre 
anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a l’interior) s’hauran de 
donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats. 

- Seran d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ús per altres usuaris posteriors, previ el seu 
rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous. 

 
 

PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
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La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 

- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l’escalfor, 
incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a 
la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, 
seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en 
els demés casos seran de montura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades 
per a una millor ventilació. 

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus 
"panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 

- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus 

picapedrer) per impedir l’entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 

- Pantalla abatible amb arnès propi. 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció. 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles. 
- Pantalles sostingudes amb la mà. 

Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures 
d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d’un visor amb vidre 
inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar 
construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per 
encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i 
teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la 
temperatura que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment amb 
poliester reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l’exterior, a fi d'evitar 
els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 

- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) 
hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les 
incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de 
visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedàs, tradicional de 
les ulleres de picapedrer. 

 
PROTECCIONS PER A L’APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
 
PROTECCIONS PER A L’APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques: 

- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per evitar 

la irritació de l’epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que necessitin l'ús d’ulleres amb 

vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l’efecte pel 
fabricant de l’equip respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 

 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets seleccionats 
per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 
termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les 
característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques que 
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portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços 
metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de 
cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la 
unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera 
metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització 
d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca serà 
per poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules 
incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus i 
polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials 
transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 

-  Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta tenacitat apropiada, sense 
reblons i amb costures cosides. 

-  Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, un gruix no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda possible. 
-  Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 

comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o 
quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 

 :  Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 
mitjançant reblons. 

-  La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La sirga 
d’amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 

 
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents 
característiques: 

-  Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
-  Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
-  Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
-  Facilitat d’aireació. 

Les peces impermeables,disposaran d’esclavines i registres de ventilació per a permetre l’evaporació de la 
suor. 
 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents característiques: 

-  Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
-  Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
-  Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
-  Facilitat d’aireació. 
-  Que siguin visibles a temps pel destinatari. 

 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb l’usuari, 
tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma 
següent: 

-  La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de 
ridícul a l’usuari. Els materials i components de l’EPI no hauran d’afectar adversament al beneficiari de 
la seva utilització. 

-  Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la 
protecció adequada. 
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-  Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures de rugositats, cantells agut i 
ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 

-  El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l’usuari i haurà de garantir que 
restarà en el seu lloc durant el temps d’emprament previsible, tenint en compte els factors ambientals, 
junt amb els moviments i postures que l’usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de 
proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d’ajustament o gamma de talles adequades, perquè 
permetin que l’EPI s’adapti a la morfologia de l’usuari. 

-  L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i eficàcia del seu 
disseny. 

-  Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua. 
-  La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en 

centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i la cintura. 
Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 

-  Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres 
mitjans. Per a l’inventari dels riscos se seguirà l’esquema de l’Annex II del RD 773/1997, de 30 de 
maig. 

-  Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte 
la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors addicionals de risc 
que puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l’avaluació d’EPI se seguiran les 
indicacions de l’Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 

-  Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l’apartat anterior. 
Per a la normalització interna d’empresa dels EPI  atenent a les conclusions de les actuacions prèvies 
d’avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l’emprador haurà 
de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a l’Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de 
maig, en funció de les modificacions significatives que l’evolució de la tècnica determini en els riscos, en les 
mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en altura, 
obres d’ encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges 
metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en cantres, explotacions a cel obert i desplaçaments de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d’ obres i instal·lacions industrials. 
 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l’aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
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- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
 
PROTECCIONS PER A L’APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
 
PROTECCIONS PER A L’APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 

-  Pols, fums i boires. 
-  Vapors metàl·lics i orgànics. 
-  Gasos tòxics industrials. 
-  Monòxid de carboni. 
-  Baixa concentració d’oxigen respirable. 
 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 

-  Treballs de soldadura. 
-  Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 
-  Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
-  Treballs amb risc elèctric. 
 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de 
seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 

-  Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
-  Treballs en bastides. 
-  Obres de demolició d’obra grossa. 
-  Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat. 
-  Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge. 
-  Obres d’ensostrat. 
-  Treballs d’estructura metàl·lica. 
-  Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics. 
-  Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes. 
-  Treballs de transformació de materials lítics. 
-  Manipulació i tractament de vidre. 
-  Revestiment de materials termoaïllants. 
-  Prefabricats per a la construcció. 

Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
-  Obres d’ensostrat. 

Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
-  Activitats sobre i amb masses ardents o fredes. 

Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de masses en fusió: 
-  Soldadors. 
 

PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 

-  Treballs en bastides. 
-  Muntatge de peces prefabricades. 
-  Treballs en pals i torres. 
-  Treballs en cabines de grues situades en altura. 
 

PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 

-  Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
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-  Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 
-  Manipulació de vidre pla. 
-  Treballs de rajat de sorra. 
-  Treballs en cambres frigorífiques. 

Roba de protecció antiinflamable: 
-  Treballs de soldadura en locals exigus. 

Davantals antiperforants: 
-  Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos. 

Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
-  Treballs de soldadura. 
-  Treballs de forja. 
-  Treballs de fosa i emmotllament. 
 

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 

-  Treballs de muntatge elèctric. 
-  Treballs de manteniment elèctric. 
-  Treballs d’explotació i transport elèctric. 
 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les següents 
dades: 

-  Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 
-  Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
-  Designació de la talla. 
-  Número de la norma EN específica. 
-  Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 

 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran 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. 
Els stocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva 
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 
fabricació (generalment estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 773/1997 Real Decreto 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 1407/1992 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
REAL DECRETO 159/1995 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 condicones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
RESOLUCIÓN 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección 
General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
RESOLUCIÓN 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política 
Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección 
General de Industria y Tecnología. 
 
B142 - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE L'APARELL OCULAR 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1421110,B1424340,B142AC60. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
DEFINICIÓ: 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap. 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara. 
- Proteccions per a l’aparell auditiu. 
- Proteccions per a l’aparell respiratori. 
- Proteccions de les extremitats superiors. 
- Proteccions de les extremitats inferiors. 
- Proteccions del cos. 
- Protecció del tronc. 
- Protecció per treball a la intempèrie. 
- Roba i peces de senyalització. 
- Protecció personal contra contactes elèctrics. 

Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 

integritat física del treballador. 
- Es equips dels serveis de socors i salvament. 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre. 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera. 
- El material d’esport. 
- El material d’autodefensa o de dissuasió. 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia. 
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d’uns equips 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 eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi amb la 
part del cos protegida per l’usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la formació i 
voluntat del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. 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. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar 
per ells mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, o bé 
amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits: 
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 

- Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o atallatge d’adaptació al cap, 
el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d’una  "galtera" ajustable a la mida. Aquest 
atallatge, serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant 
una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A 
l’interior del frontis de l’atallatge, s’haurà de disposar d’un dessuador de "cuirson" o material astringent 
similar. Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 

- Seran fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no 
sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes. 

- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de 
ser incombustibles o de combustió lenta; s’hauran de protegir de les radiacions calorífiques i 
descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se. 

- S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se’ls hi apreciï 
exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d’uns quatre 
anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a l’interior) s’hauran de 
donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats. 
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- Seran d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ús per altres usuaris posteriors, previ el seu 
rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous. 

 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 

- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l’escalfor, 
incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a 
la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, 
seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en 
els demés casos seran de montura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades 
per a una millor ventilació. 

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus 
"panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 

- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus 

picapedrer) per impedir l’entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 

- Pantalla abatible amb arnès propi. 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció. 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles. 
- Pantalles sostingudes amb la mà. 

Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures 
d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d’un visor amb vidre 
inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar 
construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per 
encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i 
teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la 
temperatura que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment amb 
poliester reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l’exterior, a fi d'evitar 
els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 

- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) 
hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les 
incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de 
visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedàs, tradicional de 
les ulleres de picapedrer. 

 
PROTECCIONS PER A L’APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
 
PROTECCIONS PER A L’APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques: 

- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per evitar 

la irritació de l’epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que necessitin l'ús d’ulleres amb 

vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l’efecte pel 
fabricant de l’equip respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 

 
 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets seleccionats 
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per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 
termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les 
característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques que 
portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços 
metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de 
cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la 
unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera 
metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització 
d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca serà 
per poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules 
incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus i 
polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials 
transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 

-  Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta tenacitat apropiada, sense 
reblons i amb costures cosides. 

-  Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, un gruix no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda possible. 
-  Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 

comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o 
quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 

 :  Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 
mitjançant reblons. 

-  La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La sirga 
d’amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 

 
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents 
característiques: 

-  Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
-  Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
-  Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
-  Facilitat d’aireació. 

Les peces impermeables, disposaran d’esclavines i registres de ventilació per permetre l’evaporació de la 
suor. 
 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents característiques: 

-  Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
-  Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
-  Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
-  Facilitat d’aireació. 
-  Que siguin visibles a temps pel destinatari. 

 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb l’usuari, 
tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma 
següent: 
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-  La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de 
ridícul a l’usuari. Els materials i components de l’EPI no hauran d’afectar adversament al beneficiari de 
la seva utilització. 

-  Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la 
protecció adequada. 

-  Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures de rugositats, cantells agut i 
ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 

-  El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l’usuari i haurà de garantir que 
restarà en el seu lloc durant el temps d’emprament previsible, tenint en compte els factors ambientals, 
junt amb els moviments i postures que l’usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de 
proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d’ajustament o gamma de talles adequades, perquè 
permetin que l’EPI s’adapti a la morfologia de l’usuari. 

-  L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i eficàcia del seu 
disseny. 

-  Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua. 
-  La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en 

centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i la cintura. 
Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 

-  Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres 
mitjans. Per a l’inventari dels riscos se seguirà l’esquema de l’Annex II del RD 773/1997, de 30 de 
maig. 

-  Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte 
la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors addicionals de risc 
que puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l’avaluació d’EPI se seguiran les 
indicacions de l’Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 

-  Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l’apartat anterior. 
Per a la normalització interna d’empresa dels EPI  atenent a les conclusions de les actuacions prèvies 
d’avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l’emprador haurà 
de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a l’Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de 
maig, en funció de les modificacions significatives que l’evolució de la tècnica determini en els riscos, en les 
mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en altura, 
obres d’ encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges 
metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en cantres, explotacions a cel obert i desplaçaments de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d’ obres i instal·lacions industrials. 
 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l’aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
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- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
 
PROTECCIONS PER A L’APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
 
PROTECCIONS PER A L’APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 

-  Pols, fums i boires. 
-  Vapors metàl·lics i orgànics. 
-  Gasos tòxics industrials. 
-  Monòxid de carboni. 
-  Baixa concentració d’oxigen respirable. 
 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 

-  Treballs de soldadura. 
-  Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 
-  Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
-  Treballs amb risc elèctric. 
 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de 
seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 

-  Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
-  Treballs en bastides. 
-  Obres de demolició d’obra grossa. 
-  Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat. 
-  Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge. 
-  Obres d’ensostrat. 
-  Treballs d’estructura metàl·lica. 
-  Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics. 
-  Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes. 
-  Treballs de transformació de materials lítics. 
-  Manipulació i tractament de vidre. 
-  Revestiment de materials termoaïllants. 
-  Prefabricats per a la construcció. 

Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
-  Obres d’ensostrat. 

Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
-  Activitats sobre i amb masses ardents o fredes. 

Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de masses en fusió: 
-  Soldadors. 
 

PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 

-  Treballs en bastides. 
-  Muntatge de peces prefabricades. 
-  Treballs en pals i torres. 
-  Treballs en cabines de grues situades en altura. 
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PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 

-  Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
-  Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 
-  Manipulació de vidre pla. 
-  Treballs de rajat de sorra. 
-  Treballs en cambres frigorífiques. 

Roba de protecció antiinflamable: 
-  Treballs de soldadura en locals exigus. 

Davantals antiperforants: 
-  Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos. 

Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
-  Treballs de soldadura. 
-  Treballs de forja. 
-  Treballs de fosa i emmotllament. 
 

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 

-  Treballs de muntatge elèctric. 
-  Treballs de manteniment elèctric. 
-  Treballs d’explotació i transport elèctric. 
 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les següents 
dades: 

-  Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 
-  Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
-  Designació de la talla. 
-  Número de la norma EN específica. 
-  Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 

 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran 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. 
Els stocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva 
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 
fabricació (generalment estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 773/1997 Real Decreto 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 1407/1992 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
REAL DECRETO 159/1995 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 condicones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
RESOLUCIÓN 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección 
General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
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RESOLUCIÓN 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política 
Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección 
General de Industria y Tecnología. 
 
 
B143 - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE L'APARELL AUDITIU 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1432012. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
DEFINICIÓ: 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap. 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara. 
- Proteccions per a l’aparell auditiu. 
- Proteccions per a l’aparell respiratori. 
- Proteccions de les extremitats superiors. 
- Proteccions de les extremitats inferiors. 
- Proteccions del cos. 
- Protecció del tronc. 
- Protecció per treball a la intempèrie. 
- Roba i peces de senyalització. 
- Protecció personal contra contactes elèctrics. 

Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 

integritat física del treballador. 
- Es equips dels serveis de socors i salvament. 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre. 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera. 
- El material d’esport. 
- El material d’autodefensa o de dissuasió. 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia. 
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d’uns equips 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 eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi amb la 
part del cos protegida per l’usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la formació i 
voluntat del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. 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. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar 
per ells mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, o bé 
amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits: 
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 

- Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o atallatge d’adaptació al cap, 
el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d’una  "galtera" ajustable a la mida. Aquest 
atallatge, serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant 
una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A 
l’interior del frontis de l’atallatge, s’haurà de disposar d’un dessuador de "cuirson" o material astringent 
similar. Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 

- Seran fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no 
sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes. 
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- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de 
ser incombustibles o de combustió lenta; s’hauran de protegir de les radiacions calorífiques i 
descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se. 

- S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se’ls hi apreciï 
exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d’uns quatre 
anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a l’interior) s’hauran de 
donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats. 

- Seran d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ús per altres usuaris posteriors, previ el seu 
rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous. 

 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 

- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l’escalfor, 
incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a 
la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, 
seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en 
els demés casos seran de montura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades 
per a una millor ventilació. 

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus 
"panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 

- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus 

picapedrer) per impedir l’entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 

- Pantalla abatible amb arnès propi. 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció. 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles. 
- Pantalles sostingudes amb la mà. 

Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures 
d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d’un visor amb vidre 
inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar 
construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per 
encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i 
teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la 
temperatura que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment amb 
poliester reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l’exterior, a fi d'evitar 
els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 

- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) 
hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les 
incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de 
visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedàs, tradicional de 
les ulleres de picapedrer. 

 
PROTECCIONS PER A L’APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
 
PROTECCIONS PER A L’APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques: 

- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per evitar 

la irritació de l’epidermis. 
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- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que necessitin l'ús d’ulleres amb 
vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l’efecte pel 
fabricant de l’equip respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 

 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets seleccionats 
per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 
termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les 
característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques que 
portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços 
metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de 
cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la 
unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera 
metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització 
d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca serà 
per poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules 
incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus i 
polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials 
transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 

-  Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta tenacitat apropiada, sense 
reblons i amb costures cosides. 

-  Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, un gruix no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda possible. 
-  Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 

comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o 
quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 

 :  Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 
mitjançant reblons. 

-  La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  
d’amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 

 
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents 
característiques: 

-  Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
-  Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
-  Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
-  Facilitat d’aireació. 

Les peces impermeables,disposaran d’esclavines i registres de ventilació per a permetre l’evaporació de la 
suor. 
 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents característiques: 

-  Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
-  Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
-  Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
-  Facilitat d’aireació. 
-  Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
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2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb l’usuari, 
tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma 
següent: 

-  La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de 
ridícul a l’usuari. Els materials i components de l’EPI no hauran d’afectar adversament al beneficiari de 
la seva utilització. 

-  Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la 
protecció adequada. 

-  Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures de rugositats, cantells agut i 
ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 

-  El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l’usuari i haurà de garantir que 
restarà en el seu lloc durant el temps d’emprament previsible, tenint en compte els factors ambientals, 
junt amb els moviments i postures que l’usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de 
proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d’ajustament o gamma de talles adequades, perquè 
permetin que l’EPI s’adapti a la morfologia de l’usuari. 

-  L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i eficàcia del seu 
disseny. 

-  Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua. 
-  La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en 

centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i la cintura. 
Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 

-  Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres 
mitjans. Per a l’inventari dels riscos se seguirà l’esquema de l’Annex II del RD 773/1997, de 30 de 
maig. 

-  Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte 
la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors addicionals de risc 
que puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l’avaluació d’EPI se seguiran les 
indicacions de l’Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 

-  Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l’apartat anterior. 
Per a la normalització interna d’empresa dels EPI  atenent a les conclusions de les actuacions prèvies 
d’avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l’emprador haurà 
de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a l’Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de 
maig, en funció de les modificacions significatives que l’evolució de la tècnica determini en els riscos, en les 
mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en altura, 
obres d’ encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges 
metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en cantres, explotacions a cel obert i desplaçaments de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d’ obres i instal·lacions industrials. 
 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l’aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
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Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
 
PROTECCIONS PER A L’APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
 
PROTECCIONS PER A L’APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 

-  Pols, fums i boires. 
-  Vapors metàl·lics i orgànics. 
-  Gasos tòxics industrials. 
-  Monòxid de carboni. 
-  Baixa concentració d’oxigen respirable. 
 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 

-  Treballs de soldadura. 
-  Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 
-  Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
-  Treballs amb risc elèctric. 
 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de 
seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 

-  Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
-  Treballs en bastides. 
-  Obres de demolició d’obra grossa. 
-  Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat. 
-  Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge. 
-  Obres d’ensostrat. 
-  Treballs d’estructura metàl·lica. 
-  Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics. 
-  Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes. 
-  Treballs de transformació de materials lítics. 
-  Manipulació i tractament de vidre. 
-  Revestiment de materials termoaïllants. 
-  Prefabricats per a la construcció. 

Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
-  Obres d’ensostrat. 

Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
-  Activitats sobre i amb masses ardents o fredes. 

Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de masses en fusió: 
-  Soldadors. 
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PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 

-  Treballs en bastides. 
-  Muntatge de peces prefabricades. 
-  Treballs en pals i torres. 
-  Treballs en cabines de grues situades en altura. 
 

PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 

-  Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
-  Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 
-  Manipulació de vidre pla. 
-  Treballs de rajat de sorra. 
-  Treballs en cambres frigorífiques. 

Roba de protecció antiinflamable: 
-  Treballs de soldadura en locals exigus. 

Davantals antiperforants: 
-  Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos. 

Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
-  Treballs de soldadura. 
-  Treballs de forja. 
-  Treballs de fosa i emmotllament. 
 

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 

-  Treballs de muntatge elèctric. 
-  Treballs de manteniment elèctric. 
-  Treballs d’explotació i transport elèctric. 
 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les següents 
dades: 

-  Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 
-  Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
-  Designació de la talla. 
-  Número de la norma EN específica. 
-  Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 

 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran 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. 
Els stocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva 
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 
fabricació (generalment estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 773/1997 Real Decreto 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 1407/1992 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
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REAL DECRETO 159/1995 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 condicones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
RESOLUCIÓN 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección 
General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
RESOLUCIÓN 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política 
Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección 
General de Industria y Tecnología. 
 
 
B144 - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE L'APARELL RESPIRATORI 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1441201. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
DEFINICIÓ: 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap. 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara. 
- Proteccions per a l’aparell auditiu. 
- Proteccions per a l’aparell respiratori. 
- Proteccions de les extremitats superiors. 
- Proteccions de les extremitats inferiors. 
- Proteccions del cos. 
- Protecció del tronc. 
- Protecció per treball a la intempèrie. 
- Roba i peces de senyalització. 
- Protecció personal contra contactes elèctrics. 

Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 

integritat física del treballador. 
- Es equips dels serveis de socors i salvament. 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre. 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera. 
- El material d’esport. 
- El material d’autodefensa o de dissuasió. 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia. 
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d’uns equips 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 eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi amb la 
part del cos protegida per l’usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la formació i 
voluntat del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. 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. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar 
per ells mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, o bé 
amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits: 
Comprèn la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 

- Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o atallatge d’adaptació al cap, 
el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d’una  "galtera" ajustable a la mida. Aquest 
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atallatge, serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant 
una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A 
l’interior del frontis de l’atallatge, s’haurà de disposar d’un dessuador de "cuirson" o material astringent 
similar. Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 

- Seran fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no 
sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes. 

- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de 
ser incombustibles o de combustió lenta; s’hauran de protegir de les radiacions calorífiques i 
descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se. 

- S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se’ls hi apreciï 
exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d’uns quatre 
anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a l’interior) s’hauran de 
donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats. 

- Seran d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ús per altres usuaris posteriors, previ el seu 
rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous. 

 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 

- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l’escalfor, 
incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a 
la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, 
seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en 
els demés casos seran de montura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades 
per a una millor ventilació. 

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus 
"panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 

- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus 

picapedrer) per impedir l’entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 

- Pantalla abatible amb arnès propi. 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció. 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles. 
- Pantalles sostingudes amb la mà. 

Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures 
d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d’un visor amb vidre 
inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar 
construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per 
encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i 
teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la 
temperatura que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment amb 
poliester reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l’exterior, a fi d'evitar 
els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 

- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) 
hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les 
incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de 
visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedàs, tradicional de 
les ulleres de picapedrer. 

 
PROTECCIONS PER A L’APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
 
PROTECCIONS PER A L’APARELL RESPIRATORI: 
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Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per evitar 

la irritació de l’epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que necessitin l'ús d’ulleres amb 

vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l’efecte pel 
fabricant de l’equip respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 

 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets seleccionats 
per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 
termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les 
característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques que 
portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços 
metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de 
cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la 
unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera 
metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització 
d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca serà 
per poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules 
incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus i 
polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials 
transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 

-  Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta tenacitat apropiada, sense 
reblons i amb costures cosides. 

-  Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, un gruix no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda possible. 
-  Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 

comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o 
quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 

 :  Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 
mitjançant reblons. 

-  La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La sirga 
d’amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 

 
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents 
característiques: 

-  Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
-  Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
-  Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
-  Facilitat d’aireació. 

Les peces impermeables, disposaran d’esclavines i registres de ventilació per permetre l’evaporació de la 
suor. 
 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
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Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents característiques: 
-  Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
-  Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
-  Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
-  Facilitat d’aireació. 
-  Que siguin visibles a temps pel destinatari. 

 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb l’usuari, 
tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma 
següent: 

-  La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de 
ridícul a l’usuari. Els materials i components de l’EPI no hauran d’afectar adversament al beneficiari de 
la seva utilització. 

-  Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la 
protecció adequada. 

-  Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures de rugositats, cantells agut i 
ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 

-  El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l’usuari i haurà de garantir que 
restarà en el seu lloc durant el temps d’emprament previsible, tenint en compte els factors ambientals, 
junt amb els moviments i postures que l’usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de 
proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d’ajustament o gamma de talles adequades, perquè 
permetin que l’EPI s’adapti a la morfologia de l’usuari. 

-  L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i eficàcia del seu 
disseny. 

-  Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua. 
-  La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en 

centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i la cintura. 
Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 

-  Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres 
mitjans. Per a l’inventari dels riscos se seguirà l’esquema de l’Annex II del RD 773/1997, de 30 de 
maig. 

-  Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte 
la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors addicionals de risc 
que puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l’avaluació d’EPI se seguiran les 
indicacions de l’Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 

-  Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l’apartat anterior. 
Per a la normalització interna d’empresa dels EPI  atenent a les conclusions de les actuacions prèvies 
d’avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l’emprador haurà 
de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a l’Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de 
maig, en funció de les modificacions significatives que l’evolució de la tècnica determini en els riscos, en les 
mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en altura, 
obres d’ encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges 
metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en cantres, explotacions a cel obert i desplaçaments de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d’ obres i instal·lacions industrials. 
 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l’aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 
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- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
 
PROTECCIONS PER A L’APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
 
PROTECCIONS PER A L’APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 

-  Pols, fums i boires. 
-  Vapors metàl·lics i orgànics. 
-  Gasos tòxics industrials. 
-  Monòxid de carboni. 
-  Baixa concentració d’oxigen respirable. 
 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 

-  Treballs de soldadura. 
-  Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 
-  Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
-  Treballs amb risc elèctric. 
 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de 
seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 

-  Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
-  Treballs en bastides. 
-  Obres de demolició d’obra grossa. 
-  Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat. 
-  Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge. 
-  Obres d’ensostrat. 
-  Treballs d’estructura metàl·lica. 
-  Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics. 
-  Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes. 
-  Treballs de transformació de materials lítics. 
-  Manipulació i tractament de vidre. 
-  Revestiment de materials termoaïllants. 
-  Prefabricats per a la construcció. 

Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
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-  Obres d’ensostrat. 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 

-  Activitats sobre i amb masses ardents o fredes. 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de masses en fusió: 

-  Soldadors. 
 

PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 

-  Treballs en bastides. 
-  Muntatge de peces prefabricades. 
-  Treballs en pals i torres. 
-  Treballs en cabines de grues situades en altura. 
 

PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 

-  Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
-  Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 
-  Manipulació de vidre pla. 
-  Treballs de rajat de sorra. 
-  Treballs en cambres frigorífiques. 

Roba de protecció antiinflamable: 
-  Treballs de soldadura en locals exigus. 

Davantals antiperforants: 
-  Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos. 

Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
-  Treballs de soldadura. 
-  Treballs de forja. 
-  Treballs de fosa i emmotllament. 
 

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 

-  Treballs de muntatge elèctric. 
-  Treballs de manteniment elèctric. 
-  Treballs d’explotació i transport elèctric. 
 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les següents 
dades: 

-  Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 
-  Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
-  Designació de la talla. 
-  Número de la norma EN específica. 
-  Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran 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. 
Els stocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva 
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 
fabricació (generalment estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
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REAL DECRETO 773/1997 Real Decreto 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 1407/1992 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
REAL DECRETO 159/1995 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 condicones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
RESOLUCIÓN 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección 
General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
RESOLUCIÓN 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política 
Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección 
General de Industria y Tecnología. 
 
 
B145 - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1451110,B1455710,B1456821. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
DEFINICIÓ: 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap. 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara. 
- Proteccions per a l’aparell auditiu. 
- Proteccions per a l’aparell respiratori. 
- Proteccions de les extremitats superiors. 
- Proteccions de les extremitats inferiors. 
- Proteccions del cos. 
- Protecció del tronc. 
- Protecció per treball a la intempèrie. 
- Roba i peces de senyalització. 
- Protecció personal contra contactes elèctrics. 

Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 

integritat física del treballador. 
- Es equips dels serveis de socors i salvament. 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre. 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera. 
- El material d’esport. 
- El material d’autodefensa o de dissuasió. 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia. 
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d’uns equips 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 eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi amb la 
part del cos protegida per l’usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la formació i 
voluntat del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. 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. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar 
per ells mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 
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PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, o bé 
amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits: 
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 

- Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o atallatge d’adaptació al cap, 
el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d’una  "galtera" ajustable a la mida. Aquest 
atallatge, serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant 
una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A 
l’interior del frontis de l’atallatge, s’haurà de disposar d’un dessuador de "cuirson" o material astringent 
similar. Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 

- Seran fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no 
sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes. 

- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de 
ser incombustibles o de combustió lenta; s’hauran de protegir de les radiacions calorífiques i 
descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se. 

- S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se’ls hi apreciï 
exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d’uns quatre 
anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a l’interior) s’hauran de 
donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats. 

- Seran d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ús per altres usuaris posteriors, previ el seu 
rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous. 

 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 

- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l’escalfor, 
incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a 
la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, 
seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en 
els demés casos seran de montura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades 
per a una millor ventilació. 

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus 
"panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 

- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus 

picapedrer) per impedir l’entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 

- Pantalla abatible amb arnès propi. 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció. 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles. 
- Pantalles sostingudes amb la mà. 

Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures 
d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d’un visor amb vidre 
inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar 
construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per 
encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i 
teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la 
temperatura que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment amb 
poliester reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l’exterior, a fi d'evitar 
els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 

- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) 
hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les 
incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de 
visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedàs, tradicional de 
les ulleres de picapedrer. 
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PROTECCIONS PER A L’APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
 
PROTECCIONS PER A L’APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques: 

- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per evitar 

la irritació de l’epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que necessitin l'ús d’ulleres amb 

vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l’efecte pel 
fabricant de l’equip respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 

 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets seleccionats 
per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 
termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les 
característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques que 
portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços 
metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de 
cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la 
unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera 
metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització 
d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca serà 
per poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules 
incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus i 
polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials 
transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 

-  Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta tenacitat apropiada, sense 
reblons i amb costures cosides. 

-  Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, un gruix no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda possible. 
-  Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 

comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o 
quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 

 :  Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 
mitjançant reblons. 

-  La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La sirga 
d’amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 

 
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents 
característiques: 

-  Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
-  Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
-  Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
-  Facilitat d’aireació. 

Les peces impermeables, disposaran d’esclavines i registres de ventilació per permetre l’evaporació de la 
suor. 
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ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents característiques: 

-  Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
-  Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
-  Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
-  Facilitat d’aireació. 
-  Que siguin visibles a temps pel destinatari. 

 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb l’usuari, 
tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma 
següent: 

-  La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de 
ridícul a l’usuari. Els materials i components de l’EPI no hauran d’afectar adversament al beneficiari de 
la seva utilització. 

-  Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la 
protecció adequada. 

-  Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures de rugositats, cantells agut i 
ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 

-  El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l’usuari i haurà de garantir que 
restarà en el seu lloc durant el temps d’emprament previsible, tenint en compte els factors ambientals, 
junt amb els moviments i postures que l’usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de 
proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d’ajustament o gamma de talles adequades, perquè 
permetin que l’EPI s’adapti a la morfologia de l’usuari. 

-  L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i eficàcia del seu 
disseny. 

-  Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua. 
-  La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en 

centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i la cintura. 
Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 

-  Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres 
mitjans. Per a l’inventari dels riscos se seguirà l’esquema de l’Annex II del RD 773/1997, de 30 de 
maig. 

-  Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte 
la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors addicionals de risc 
que puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l’avaluació d’EPI se seguiran les 
indicacions de l’Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 

-  Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l’apartat anterior. 
Per a la normalització interna d’empresa dels EPI  atenent a les conclusions de les actuacions prèvies 
d’avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l’emprador haurà 
de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a l’Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de 
maig, en funció de les modificacions significatives que l’evolució de la tècnica determini en els riscos, en les 
mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en altura, 
obres d’ encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges 
metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en cantres, explotacions a cel obert i desplaçaments de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d’ obres i instal·lacions industrials. 
 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
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Protecció de l’aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
 
PROTECCIONS PER A L’APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
 
PROTECCIONS PER A L’APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 

-  Pols, fums i boires. 
-  Vapors metàl·lics i orgànics. 
-  Gasos tòxics industrials. 
-  Monòxid de carboni. 
-  Baixa concentració d’oxigen respirable. 
 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 

-  Treballs de soldadura. 
-  Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 
-  Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
-  Treballs amb risc elèctric. 
 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de 
seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 

-  Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
-  Treballs en bastides. 
-  Obres de demolició d’obra grossa. 
-  Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat. 
-  Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge. 
-  Obres d’ensostrat. 
-  Treballs d’estructura metàl·lica. 
-  Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics. 
-  Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes. 
-  Treballs de transformació de materials lítics. 
-  Manipulació i tractament de vidre. 
-  Revestiment de materials termoaïllants. 
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-  Prefabricats per a la construcció. 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 

-  Obres d’ensostrat. 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 

-  Activitats sobre i amb masses ardents o fredes. 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de masses en fusió: 

-  Soldadors. 
 

PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 

-  Treballs en bastides. 
-  Muntatge de peces prefabricades. 
-  Treballs en pals i torres. 
-  Treballs en cabines de grues situades en altura. 
 

PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 

-  Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
-  Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 
-  Manipulació de vidre pla. 
-  Treballs de rajat de sorra. 
-  Treballs en cambres frigorífiques. 

Roba de protecció antiinflamable: 
-  Treballs de soldadura en locals exigus. 

Davantals antiperforants: 
-  Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos. 

Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
-  Treballs de soldadura. 
-  Treballs de forja. 
-  Treballs de fosa i emmotllament. 
 

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 

-  Treballs de muntatge elèctric. 
-  Treballs de manteniment elèctric. 
-  Treballs d’explotació i transport elèctric. 
 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les següents 
dades: 

-  Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 
-  Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
-  Designació de la talla. 
-  Número de la norma EN específica. 
-  Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 

 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran 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. 
Els stocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva 
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 
fabricació (generalment estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
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4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 773/1997 Real Decreto 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 1407/1992 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
REAL DECRETO 159/1995 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 condicones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
RESOLUCIÓN 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección 
General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
RESOLUCIÓN 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política 
Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección 
General de Industria y Tecnología. 
 
 
B146 - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1461110,B1462241. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
DEFINICIÓ: 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap. 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara. 
- Proteccions per a l’aparell auditiu. 
- Proteccions per a l’aparell respiratori. 
- Proteccions de les extremitats superiors. 
- Proteccions de les extremitats inferiors. 
- Proteccions del cos. 
- Protecció del tronc. 
- Protecció per treball a la intempèrie. 
- Roba i peces de senyalització. 
- Protecció personal contra contactes elèctrics. 

Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 

integritat física del treballador. 
- Es equips dels serveis de socors i salvament. 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre. 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera. 
- El material d’esport. 
- El material d’autodefensa o de dissuasió. 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia. 
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d’uns equips 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 eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi amb la 
part del cos protegida per l’usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la formació i 
voluntat del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. 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. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar 
per ells mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 
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PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, o bé 
amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits: 
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 

- Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o atallatge d’adaptació al cap, 
el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d’una "galtera" ajustable a la mida. Aquest 
atallatge, serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant 
una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A 
l’interior del frontis de l’atallatge, s’haurà de disposar d’un dessuador de "cuirson" o material astringent 
similar. Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 

- Seran fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no 
sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes. 

- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de 
ser incombustibles o de combustió lenta; s’hauran de protegir de les radiacions calorífiques i 
descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se. 

- S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se’ls hi apreciï 
exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d’uns quatre 
anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a l’interior) s’hauran de 
donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats. 

- Seran d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ús per altres usuaris posteriors, previ el seu 
rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous. 

 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 

- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l’escalfor, 
incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a 
la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, 
seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en 
els demés casos seran de montura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades 
per a una millor ventilació. 

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus 
"panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 

- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus 

picapedrer) per impedir l’entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 

- Pantalla abatible amb arnès propi. 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció. 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles. 
- Pantalles sostingudes amb la mà. 

Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures 
d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d’un visor amb vidre 
inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar 
construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per 
encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i 
teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la 
temperatura que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment amb 
poliester reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l’exterior, a fi d'evitar 
els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 

- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) 
hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les 
incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de 
visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedàs, tradicional de 
les ulleres de picapedrer. 
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PROTECCIONS PER A L’APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
 
PROTECCIONS PER A L’APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques: 

- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per evitar 

la irritació de l’epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que necessitin l'ús d’ulleres amb 

vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l’efecte pel 
fabricant de l’equip respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 

 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets seleccionats 
per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 
termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les 
característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques que 
portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços 
metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de 
cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la 
unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera 
metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització 
d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca serà 
per poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules 
incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus i 
polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials 
transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 

-  Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta tenacitat apropiada, sense 
reblons i amb costures cosides. 

-  Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, un gruix no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda possible. 
-  Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 

comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o 
quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 

 :  Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 
mitjançant reblons. 

-  La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La sirga 
d’amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 

 
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents 
característiques: 

-  Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
-  Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
-  Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
-  Facilitat d’aireació. 

Les peces impermeables, disposaran d’esclavines i registres de ventilació per a permetre l’evaporació de la 
suor. 
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ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents característiques: 

-  Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
-  Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
-  Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
-  Facilitat d’aireació. 
-  Que siguin visibles a temps pel destinatari. 

 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb l’usuari, 
tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma 
següent: 

-  La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de 
ridícul a l’usuari. Els materials i components de l’EPI no hauran d’afectar adversament al beneficiari de 
la seva utilització. 

-  Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la 
protecció adequada. 

-  Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures de rugositats, cantells agut i 
ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 

-  El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l’usuari i haurà de garantir que 
restarà en el seu lloc durant el temps d’emprament previsible, tenint en compte els factors ambientals, 
junt amb els moviments i postures que l’usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de 
proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d’ajustament o gamma de talles adequades, perquè 
permetin que l’EPI s’adapti a la morfologia de l’usuari. 

-  L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i eficàcia del seu 
disseny. 

-  Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua. 
-  La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en 

centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i la cintura. 
Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 

-  Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres 
mitjans. Per a l’inventari dels riscos se seguirà l’esquema de l’Annex II del RD 773/1997, de 30 de 
maig. 

-  Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte 
la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors addicionals de risc 
que puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l’avaluació d’EPI se seguiran les 
indicacions de l’Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 

-  Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l’apartat anterior. 
Per a la normalització interna d’empresa dels EPI  atenent a les conclusions de les actuacions prèvies 
d’avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l’emprador haurà 
de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a l’Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de 
maig, en funció de les modificacions significatives que l’evolució de la tècnica determini en els riscos, en les 
mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en altura, 
obres d’ encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges 
metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en cantres, explotacions a cel obert i desplaçaments de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d’ obres i instal·lacions industrials. 
 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
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Protecció de l’aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
 
PROTECCIONS PER A L’APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
 
PROTECCIONS PER A L’APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 

-  Pols, fums i boires. 
-  Vapors metàl·lics i orgànics. 
-  Gasos tòxics industrials. 
-  Monòxid de carboni. 
-  Baixa concentració d’oxigen respirable. 
 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 

-  Treballs de soldadura. 
-  Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 
-  Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
-  Treballs amb risc elèctric. 
 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de 
seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 

-  Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
-  Treballs en bastides. 
-  Obres de demolició d’obra grossa. 
-  Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat. 
-  Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge. 
-  Obres d’ensostrat. 
-  Treballs d’estructura metàl·lica. 
-  Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics. 
-  Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes. 
-  Treballs de transformació de materials lítics. 
-  Manipulació i tractament de vidre. 
-  Revestiment de materials termoaïllants. 
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-  Prefabricats per a la construcció. 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 

-  Obres d’ensostrat. 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 

-  Activitats sobre i amb masses ardents o fredes. 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de masses en fusió: 

-  Soldadors. 
 

PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 

-  Treballs en bastides. 
-  Muntatge de peces prefabricades. 
-  Treballs en pals i torres. 
-  Treballs en cabines de grues situades en altura. 
 

PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 

-  Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
-  Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 
-  Manipulació de vidre pla. 
-  Treballs de rajat de sorra. 
-  Treballs en cambres frigorífiques. 

Roba de protecció antiinflamable: 
-  Treballs de soldadura en locals exigus. 

Davantals antiperforants: 
-  Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos. 

Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
-  Treballs de soldadura. 
-  Treballs de forja. 
-  Treballs de fosa i emmotllament. 
 

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 

-  Treballs de muntatge elèctric. 
-  Treballs de manteniment elèctric. 
-  Treballs d’explotació i transport elèctric. 
 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les següents 
dades: 

-  Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 
-  Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
-  Designació de la talla. 
-  Número de la norma EN específica. 
-  Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 

 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran 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. 
Els stocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva 
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 
fabricació (generalment estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
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4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 773/1997 Real Decreto 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 1407/1992 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
REAL DECRETO 159/1995 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 condicones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
RESOLUCIÓN 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección 
General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
RESOLUCIÓN 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política 
Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección 
General de Industria y Tecnología. 
 
 
B147 - MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL COS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1473203,B147RA00. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
DEFINICIÓ: 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap. 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara. 
- Proteccions per a l’aparell auditiu. 
- Proteccions per a l’aparell respiratori. 
- Proteccions de les extremitats superiors. 
- Proteccions de les extremitats inferiors. 
- Proteccions del cos. 
- Protecció del tronc. 
- Protecció per treball a la intempèrie. 
- Roba i peces de senyalització. 
- Protecció personal contra contactes elèctrics. 

Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 

integritat física del treballador. 
- Es equips dels serveis de socors i salvament. 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre. 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera. 
- El material d’esport. 
- El material d’autodefensa o de dissuasió. 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia. 
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d’uns equips 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 eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi amb la 
part del cos protegida per l’usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la formació i 
voluntat del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. 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. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar 
per ells mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 
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PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, o bé 
amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits: 
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 

- Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o atallatge d’adaptació al cap, 
el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d’una  "galtera" ajustable a la mida. Aquest 
atallatge, serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant 
una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A 
l’interior del frontis de l’atallatge, s’haurà de disposar d’un dessuador de "cuirson" o material astringent 
similar. Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 

- Seran fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no 
sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes. 

- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de 
ser incombustibles o de combustió lenta; s’hauran de protegir de les radiacions calorífiques i 
descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se. 

- S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se’ls hi apreciï 
exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d’uns quatre 
anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a l’interior) s’hauran de 
donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats. 

- Seran d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ús per altres usuaris posteriors, previ el seu 
rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous. 

 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 

- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l’escalfor, 
incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a 
la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, 
seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en 
els demés casos seran de montura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades 
per a una millor ventilació. 

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus 
"panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 

- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus 

picapedrer) per impedir l’entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 

- Pantalla abatible amb arnès propi. 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció. 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles. 
- Pantalles sostingudes amb la mà. 

Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures 
d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d’un visor amb vidre 
inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar 
construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per 
encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i 
teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la 
temperatura que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment amb 
poliester reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l’exterior, a fi d'evitar 
els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 

- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) 
hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les 
incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de 
visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedàs, tradicional de 
les ulleres de picapedrer. 
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PROTECCIONS PER A L’APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
 
PROTECCIONS PER A L’APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques: 

- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per evitar 

la irritació de l’epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que necessitin l'ús d’ulleres amb 

vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l’efecte pel 
fabricant de l’equip respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 

 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets seleccionats 
per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 
termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les 
característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques que 
portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços 
metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de 
cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la 
unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera 
metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització 
d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca serà 
per poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules 
incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus i 
polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials 
transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 

-  Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta tenacitat apropiada, sense 
reblons i amb costures cosides. 

-  Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, un gruix no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda possible. 
-  Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 

comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o 
quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 

 :  Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 
mitjançant reblons. 

-  La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La sirga 
d’amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 

 
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents 
característiques: 

-  Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
-  Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
-  Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
-  Facilitat d’aireació. 

Les peces impermeables, disposaran d’esclavines i registres de ventilació per a permetre l’evaporació de la 
suor. 
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ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents característiques: 

-  Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
-  Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
-  Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
-  Facilitat d’aireació. 
-  Que siguin visibles a temps pel destinatari. 

 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb l’usuari, 
tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma 
següent: 

-  La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de 
ridícul a l’usuari. Els materials i components de l’EPI no hauran d’afectar adversament al beneficiari de 
la seva utilització. 

-  Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la 
protecció adequada. 

-  Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures de rugositats, cantells agut i 
ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 

-  El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l’usuari i haurà de garantir que 
restarà en el seu lloc durant el temps d’emprament previsible, tenint en compte els factors ambientals, 
junt amb els moviments i postures que l’usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de 
proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d’ajustament o gamma de talles adequades, perquè 
permetin que l’EPI s’adapti a la morfologia de l’usuari. 

-  L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i eficàcia del seu 
disseny. 

-  Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua. 
-  La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en 

centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i la cintura. 
Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 

-  Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres 
mitjans. Per a l’inventari dels riscos se seguirà l’esquema de l’Annex II del RD 773/1997, de 30 de 
maig. 

-  Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte 
la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors addicionals de risc 
que puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l’avaluació d’EPI se seguiran les 
indicacions de l’Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 

-  Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l’apartat anterior. 
Per a la normalització interna d’empresa dels EPI  atenent a les conclusions de les actuacions prèvies 
d’avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l’emprador haurà 
de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a l’Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de 
maig, en funció de les modificacions significatives que l’evolució de la tècnica determini en els riscos, en les 
mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en altura, 
obres d’ encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges 
metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en cantres, explotacions a cel obert i desplaçaments de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d’ obres i instal·lacions industrials. 
 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l’aparell ocular: 
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- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
 
PROTECCIONS PER A L’APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
 
PROTECCIONS PER A L’APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 

-  Pols, fums i boires. 
-  Vapors metàl·lics i orgànics. 
-  Gasos tòxics industrials. 
-  Monòxid de carboni. 
-  Baixa concentració d’oxigen respirable. 
 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 

-  Treballs de soldadura. 
-  Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 
-  Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
-  Treballs amb risc elèctric. 
 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de 
seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 

-  Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
-  Treballs en bastides. 
-  Obres de demolició d’obra grossa. 
-  Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat. 
-  Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge. 
-  Obres d’ensostrat. 
-  Treballs d’estructura metàl·lica. 
-  Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics. 
-  Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes. 
-  Treballs de transformació de materials lítics. 
-  Manipulació i tractament de vidre. 
-  Revestiment de materials termoaïllants. 
-  Prefabricats per a la construcció. 
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Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
-  Obres d’ensostrat. 

Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
-  Activitats sobre i amb masses ardents o fredes. 

Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de masses en fusió: 
-  Soldadors. 
 

PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 

-  Treballs en bastides. 
-  Muntatge de peces prefabricades. 
-  Treballs en pals i torres. 
-  Treballs en cabines de grues situades en altura. 
 

PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 

-  Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
-  Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 
-  Manipulació de vidre pla. 
-  Treballs de rajat de sorra. 
-  Treballs en cambres frigorífiques. 

Roba de protecció antiinflamable: 
-  Treballs de soldadura en locals exigus. 

Davantals antiperforants: 
-  Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos. 

Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
-  Treballs de soldadura. 
-  Treballs de forja. 
-  Treballs de fosa i emmotllament. 
 

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 

-  Treballs de muntatge elèctric. 
-  Treballs de manteniment elèctric. 
-  Treballs d’explotació i transport elèctric. 
 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les següents 
dades: 

-  Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 
-  Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
-  Designació de la talla. 
-  Número de la norma EN específica. 
-  Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 

 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran 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. 
Els stocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva 
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 
fabricació (generalment estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
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4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 773/1997 Real Decreto 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 1407/1992 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
REAL DECRETO 159/1995 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 condicones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
RESOLUCIÓN 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección 
General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
RESOLUCIÓN 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política 
Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección 
General de Industria y Tecnología. 
 
 
B148 - ROBA DE TREBALL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1482222,B1483243,B1488580,B1481131,B1487350. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
DEFINICIÓ: 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap. 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara. 
- Proteccions per a l’aparell auditiu. 
- Proteccions per a l’aparell respiratori. 
- Proteccions de les extremitats superiors. 
- Proteccions de les extremitats inferiors. 
- Proteccions del cos. 
- Protecció del tronc. 
- Protecció per treball a la intempèrie. 
- Roba i peces de senyalització. 
- Protecció personal contra contactes elèctrics. 

Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 

integritat física del treballador. 
- Es equips dels serveis de socors i salvament. 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre. 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera. 
- El material d’esport. 
- El material d’autodefensa o de dissuasió. 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d’uns equips 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 eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi amb la 
part del cos protegida per l’usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la formació i 
voluntat del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. 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. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar 
per ells mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 
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PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, o bé 
amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits: 
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 

- Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o atallatge d’adaptació al cap, 
el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d’una  "galtera" ajustable a la mida. Aquest 
atallatge, serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant 
una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A 
l’interior del frontis de l’atallatge, s’haurà de disposar d’un dessuador de "cuirson" o material astringent 
similar. Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 

- Seran fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no 
sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes. 

- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de 
ser incombustibles o de combustió lenta; s’hauran de protegir de les radiacions calorífiques i 
descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se. 

- S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se’ls hi apreciï 
exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d’uns quatre 
anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a l’interior) s’hauran de 
donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats. 

- Seran d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ús per altres usuaris posteriors, previ el seu 
rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous. 

 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 

- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l’escalfor, 
incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a 
la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, 
seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en 
els demés casos seran de montura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades 
per a una millor ventilació. 

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus 
"panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 

- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus 

picapedrer) per impedir l’entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 

- Pantalla abatible amb arnès propi. 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció. 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles. 
- Pantalles sostingudes amb la mà. 

Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures 
d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d’un visor amb vidre 
inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar 
construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per 
encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i 
teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la 
temperatura que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment amb 
poliester reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l’exterior, a fi d'evitar 
els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 

- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) 
hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les 
incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de 
visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedàs, tradicional de 
les ulleres de picapedrer. 
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PROTECCIONS PER A L’APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
 
PROTECCIONS PER A L’APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques: 

- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per evitar 

la irritació de l’epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que necessitin l'ús d’ulleres amb 

vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l’efecte pel 
fabricant de l’equip respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 

 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets seleccionats 
per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 
termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les 
característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques que 
portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços 
metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de 
cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la 
unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera 
metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització 
d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca serà 
per poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules 
incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus i 
polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials 
transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 

-  Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta tenacitat apropiada, sense 
reblons i amb costures cosides. 

-  Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, un gruix no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda possible. 
-  Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 

comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o 
quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 

 :  Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 
mitjançant reblons. 

-  La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  
d’amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 

 
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents 
característiques: 

-  Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
-  Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
-  Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
-  Facilitat d’aireació. 

Les peces impermeables, disposaran d’esclavines i registres de ventilació per a permetre l’evaporació de la 
suor. 
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ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents característiques: 

-  Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
-  Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
-  Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
-  Facilitat d’aireació. 
-  Que siguin visibles a temps pel destinatari. 

 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb l’usuari, 
tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma 
següent: 

-  La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de 
ridícul a l’usuari. Els materials i components de l’EPI no hauran d’afectar adversament al beneficiari de 
la seva utilització. 

-  Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la 
protecció adequada. 

-  Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures de rugositats, cantells agut i 
ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 

-  El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l’usuari i haurà de garantir que 
restarà en el seu lloc durant el temps d’emprament previsible, tenint en compte els factors ambientals, 
junt amb els moviments i postures que l’usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de 
proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d’ajustament o gamma de talles adequades, perquè 
permetin que l’EPI s’adapti a la morfologia de l’usuari. 

-  L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i eficàcia del seu 
disseny. 

-  Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua. 
-  La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en 

centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i la cintura. 
Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 

-  Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres 
mitjans. Per a l’inventari dels riscos se seguirà l’esquema de l’Annex II del RD 773/1997, de 30 de 
maig. 

-  Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte 
la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors addicionals de risc 
que puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l’avaluació d’EPI se seguiran les 
indicacions de l’Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 

-  Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l’apartat anterior. 
Per a la normalització interna d’empresa dels EPI  atenent a les conclusions de les actuacions prèvies 
d’avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l’emprador haurà 
de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a l’Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de 
maig, en funció de les modificacions significatives que l’evolució de la tècnica determini en els riscos, en les 
mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en altura, 
obres d’ encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges 
metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en cantres, explotacions a cel obert i desplaçaments de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d’ obres i instal·lacions industrials. 
 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l’aparell ocular: 
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- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
 
PROTECCIONS PER A L’APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
 
PROTECCIONS PER A L’APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 

-  Pols, fums i boires. 
-  Vapors metàl·lics i orgànics. 
-  Gasos tòxics industrials. 
-  Monòxid de carboni. 
-  Baixa concentració d’oxigen respirable. 
 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 

-  Treballs de soldadura. 
-  Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 
-  Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
-  Treballs amb risc elèctric. 
 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de 
seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 

-  Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
-  Treballs en bastides. 
-  Obres de demolició d’obra grossa. 
-  Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat. 
-  Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge. 
-  Obres d’ensostrat. 
-  Treballs d’estructura metàl·lica. 
-  Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics. 
-  Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes. 
-  Treballs de transformació de materials lítics. 
-  Manipulació i tractament de vidre. 
-  Revestiment de materials termoaïllants. 
-  Prefabricats per a la construcció. 



estudi de seguretat i salut 
202/258 

Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
-  Obres d’ensostrat. 

Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
-  Activitats sobre i amb masses ardents o fredes. 

Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de masses en fusió: 
-  Soldadors. 
 

PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 

-  Treballs en bastides. 
-  Muntatge de peces prefabricades. 
-  Treballs en pals i torres. 
-  Treballs en cabines de grues situades en altura. 
 

PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 

-  Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
-  Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 
-  Manipulació de vidre pla. 
-  Treballs de rajat de sorra. 
-  Treballs en cambres frigorífiques. 

Roba de protecció antiinflamable: 
-  Treballs de soldadura en locals exigus. 

Davantals antiperforants: 
-  Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos. 

Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
-  Treballs de soldadura. 
-  Treballs de forja. 
-  Treballs de fosa i emmotllament. 
 

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 

-  Treballs de muntatge elèctric. 
-  Treballs de manteniment elèctric. 
-  Treballs d’explotació i transport elèctric. 
 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les següents 
dades: 

-  Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 
-  Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
-  Designació de la talla. 
-  Número de la norma EN específica. 
-  Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 

 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran 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. 
Els stocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva 
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 
fabricació (generalment estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
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4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 773/1997 Real Decreto 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 1407/1992 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
REAL DECRETO 159/1995 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 condicones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
RESOLUCIÓN 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección 
General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
RESOLUCIÓN 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política 
Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección 
General de Industria y Tecnología. 
 
 
B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B15Z1500,B151ABB7,B1511215,B1526EK6,B1530005,B1531115,B15Z1700,B151UU01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma 
solidària, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una energia natural que es troba fora 
de control, amb la finalitat d’impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els béns 
materials circumdants, susceptibles de protecció. 
S'han considerat els elements següents: 
     - Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 
     - Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 
     - Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 
     - Materials de prevenció per a us de maquinaria 
     - Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 
     - Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
     - Materials auxiliars per a proteccions col·lectives 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d’unes instruccions 
d’utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de 
manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de seguretat exigides legalment. 
Tindran preferència l’adquisició de SPC que disposin d’un distintiu o placa de material durador i fixada amb 
solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 
     - Nom del fabricant 
     - Any de fabricació, importació i/o subministrament 
     - Data de caducitat 
     - Tipus i número de fabricació 
     - Contrasenya d’homologació NE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix 
Els SPC han d’estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d’acreditar davant AENOR els següents 
extrems: 
     - Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 
     - Sistemes de qualitat:  Obligatori 
     - Control de la documentació:  Obligatori 
     - Identificació del producte:  Obligatori 
     - Inspecció i assaig:  Obligatori 
     - Equips d’inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 
     - Estat d’inspecció i assaig:  Obligatori 
     - Control de productes no conformes:  Obligatori 
     - Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 
     - Registres de qualitat:  Obligatori 
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     - Formació i ensinistrament:  Obligatori 
     - Tècniques estadístiques:  Voluntari 
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC restarà obligat a 
incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al manteniment i controls de verificació 
tècnica i límits d’utilització. Per la seva part el contractista resta obligat a la seva completa i correcta 
instal·lació, ús i manteniment conforme a les directrius establertes pel projectista. 
Complementàriament a les exigències de seguretat que s’inclouen en les Instruccions Tècniques 
Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, els SPC utilitzats en els 
processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran amb caràcter general 
les següents característiques de Seguretat: 
     - Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests estaran 
dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades als seus perills quan el seu muntatge, 
utilització i manteniment es faci conforme a les condicions previstes pel projectista o fabricant. 
     - Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements constitutius 
hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d’estar sotmesos, així com qualsevol altra 
influència externa o interna que pugui presentar-se en les condicions normals d’utilització previstes. 
     - Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals puguin donar 
lloc a perill, disposarà de complements addicionals per a evitar que les esmentades parts puguin incidir sobre 
les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per l’empresa. 
     - Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les diferents parts dels 
SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys, disposaran d’un sistema de resguard o 
protecció complementària que retingui els possibles fragments, impedint la seva incidència sobre les persones 
i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per a l’empresa. 
     - Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d’estabilitat: Disposen els ancoratges, 
contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d’estabilitat del SPC en condicions normals 
d’utilització previstes pel projectista o fabricant. 
     - Absència d’arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d’existir arestes 
agudes o tallants que puguin produir ferides. 
     - Protecció d’elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d’estar dissenyats, construïts i 
protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada. 
     - Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de ser guiats 
mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o detectors de presència de 
forma que no impliquin perill per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a 
l’empresa. 
     - Interrelació de diversos SPC o part d’aquests que treballen amb independència: Quan la instal·lació està 
constituïda per un conjunt de SPC o part d’aquests treballen independentment, la protecció general del 
conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que cada SPC o part d’aquest actuï eficaçment. 
     - Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l’aïllament, posada a terra, connexions, 
proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de l’exposició a risc de contacte elèctric 
per presència de tensió en zones accessibles a persones o materials conductors i/o combustibles. 
     - Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o les seves parts, 
sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de comandament o altres), estaran 
dissenyats, construïts i, en el seu cas mantinguts, de forma que, tenint en compte les propietats físiques dels 
gasos o líquids sotmesos a pressió, s’evitin danys per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua 
patrimonial per a l’empresa, per fuites o trencades. 
     - Control d’agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els treballs normals 
es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials per la salut de les persones o 
patrimoni de l’empresa, hauran d’anar proveïts de SPC eficaços de captació dels esmentats contaminants 
acoblats als seus sistemes d’evacuació. Aquells que siguin capaços d’emetre radiacions ionitzants o altres que 
puguin afectar la salut de les persones o contaminar materials i productes circumdants, aniran proveïts 
d’apantallament de protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció, muntatge, protecció i manteniment, 
assegura l’amortització dels sorolls i vibracions produïts, a nivells inferiors als límits establerts per la 
normativa vigent en cada moment, com nocius per a les persones circumdants. 
     - Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció de: Espai i 
mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de contaminació ambiental per pols i soroll al seu muntatge;  
i Procés de treballs (no exposició a riscos suplementaris durant el muntatge, càrrega física, temps…). Els 
selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, han de poder ser bloquejats amb l’ajuda de claus o 
eines adients, en cada posició elegida. A cada posició del selector no ha de correspondre més que una sola 
forma de comandament o funcionament. 
Els SPC han d’estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o correctiu es puguin 
efectuar sense perill pel personal, els llocs fàcilment accessibles, i sense necessitat de reduir els nivells de 
protecció dels operaris de manteniment i dels eventuals beneficiaris del SPC 
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En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s’advertirà (mitjançant rètols normalitzats) 
d’aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar riscos 
d’atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a les màquines, es 
tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti suficient visibilitat a través d’elles, la 
seva rigidesa estigui d’acord amb la duresa del tracte previst, les obertures impedeixin la introducció de 
membres que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del possible l’execució 
d’operacions de manteniment sense exposició a riscos suplementaris. 
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el components del SPC, 
donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el transport i la manutenció es pugui efectuar 
amb el menor perill possible. A aquests efectes: 
     - Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 
     - S’indicarà la posició de transport que garanteixi l’estabilitat del SPC, i se subjectarà de manera 
adequada. 
     - Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de resistència 
apropiada; en tots els casos s’indicarà de manera documentada, la manera d’efectuar correctament 
l’amarrament. 
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el muntatge del SPC pugui 
efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 
Igualment s’hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i eficàcia preventiva del 
SPC. 
Les peces d’un pes major de 50 Kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran dotades de punts 
d’ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a l’elevació. 
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d’indicar els espais mínims que s’hauran de respectar 
en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui efectuar-se amb facilitat. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus muntadors i 
presumptes beneficiaris, atenent a: 
Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d’una meditada cura de tots els detalls de l’execució i del risc 
per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt recomanable que en tots i cadascun 
dels seus components disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o equivalent) com a 
compromís de garantia de qualitat del fabricant. 
Criteris d’avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d’acreditar documentalment, que en el disseny del SPC s’ha 
realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els riscos que en puguin resultar: 
     - Definició dels límits del SPC. 
     - Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la utilització del SPC. 
     - Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un valor a cada risc 
(normalment de tipus qualitatiu). 
     - Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc). 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d’aportar “l’expedient tècnic” com a document amb les 
especificacions tècniques de l’Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat incorporat, adquirint 
la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics següents: 
     - Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions tècniques usades per al 
disseny. 
     - Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de seguretat 
(MAUP). 
     - Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 
     - Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials de seguretat 
i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,). 
     - Manual d’instruccions. 
     - Guia de manteniment preventiu. 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 
25ºC. 
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L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran documentades i custodiades, 
amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva 
amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva adaptació a l’estat de la 
tècnica, amb independència de la seva data de fabricació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLATAFORMA METÀL·LICA, CORDA, SUPORT PER A PASSADÍS DE PROTECCIÓ: 
m de llargària necessària subministrada en obra. 
XARXA, LONA, VELA, MANTA, MALLA, MATALÀS, CARCASSA DE PROTECCIÓ PER A 
MÀQUINES: 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
PESCANT, MUNTANT BARANA, DISPOSITIU ANTICAIGUDA, PLATAFORMA NO VOLADÍS, 
PÒRTIC PROTECCIÓ BOLCADA, PROTECTOR REGULABLE SERRA, PARELL VÀLVULES 
ANTIRRETROCÉS, LIMITADOR GIR GRUA, SUPORT PLATAFORMA VOLADÍS: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REAL DECRETO 1435/1992 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 máquinas. 
REAL DECRETO 56/1995 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 
1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 
89/392/CEE, sobre máquinas. 
REAL DECRETO 1215/1997 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. 
REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo 
de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 
ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en 
la indústria de la edificación 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 
 
 
B151 - MATERIALS PER A PROTECCIONS SUPERFICIALS CONTRA CAIGUDES DE 
PERSONES I OBJECTES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B151ABB7,B1511215,B151UU01. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
DEFINICIÓ: 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma 
solidària, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una energia natural que es troba fora 
de control, amb la finalitat d’impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els béns 
materials circumdants, susceptibles de protecció. 
S'han considerat els elements següents: 

- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 
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- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials de prevenció per a us de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives 
 

CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d’unes instruccions 
d’utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de 
manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de seguretat exigides legalment. 
Tindran preferència l’adquisició de SPC que disposin d’un distintiu o placa de material durador i fixada amb 
solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

- Nom del fabricant. 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
- Data de caducitat. 
- Tipus i número de fabricació. 
- Contrasenya d’homologació NE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 

Els SPC han d’estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d’acreditar davant  AENOR els següents 
extrems: 

Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 
Sistemes de qualitat:  Obligatori 
Control de la documentació:  Obligatori 
Identificació del producte:  Obligatori 
Inspecció i assaig:  Obligatori 
Equips d’inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 
Estat d’inspecció i assaig:  Obligatori 
Control de productes no conformes:  Obligatori 
Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 
Registres de qualitat:  Obligatori 
Formació i ensinistrament:  Obligatori 
Tècniques estadístiques:  Voluntari 

Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC restarà obligat a 
incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al manteniment i controls de verificació 
tècnica i límits d’utilització. Per la seva part el contractista resta obligat a la seva completa i correcta 
instal·lació, ús i manteniment conforme a les directrius establertes pel projectista. 
Complementàriament a les exigències de seguretat que s’inclouen en les Instruccions Tècniques 
Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, els SPC utilitzats en els 
processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran amb caràcter general 
les següents característiques de Seguretat: 
- Prevenció integrada: 

Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests estaran dissenyats i construïts de forma 
que les persones no estiguin exposades als seus perills quan el seu muntatge, utilització i manteniment es 
faci conforme a les condicions previstes pel projectista o fabricant. 

- Retenció de trencament en servei: 
Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements constitutius hauran de poder resistir al llarg del 
temps els esforços a què hagin d’estar sotmesos, així com qualsevol altra influència externa o interna que 
pugui presentar-se en les condicions normals d’utilització previstes. 

- Monolitisme del SPC: 
Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals puguin donar lloc a perill, disposarà de 
complements addicionals per a evitar que les esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les 
coses susceptibles de pèrdua patrimonial per l’empresa. 

- Previsió de trencada o projecció de fragments: 
Les trencades o despreniments de les diferents parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals 
puguin originar danys, disposaran d’un sistema de resguard o protecció complementària que retingui els 
possibles fragments, impedint la seva incidència sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua 
patrimonial per a l’empresa. 

- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d’estabilitat: 
Disposen els ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d’estabilitat del SPC 
en condicions normals d’utilització previstes pel projectista o fabricant. 

- Absència d’arestes agudes o tallants: 
A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d’existir arestes agudes o tallants que puguin produir ferides. 
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- Protecció d’elements mòbils: 
Els elements mòbils dels SPC hauran d’estar dissenyats, construïts i protegits de forma que previnguin tot 
perill de contacte o encallada. 

- Peces mòbils: 
Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de ser guiats mecànicament, 
suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o detectors de presència de forma que no 
impliquin perill per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a l’empresa. 

- Interrelació de diversos SPC o part d’aquests que treballen amb independència: 
Quan la instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d’aquests treballen independentment, la 
protecció general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que cada SPC o part d’aquest actuï 
eficaçment. 

- Control de risc elèctric: 
Els SPC de protecció elèctrica garantiran l’aïllament, posada a terra, connexions, proteccions, resguards, 
enclavament i senyalització, que previnguin de l’exposició a risc de contacte elèctric per presència de 
tensió en zones accessibles a persones o materials conductors i/o combustibles. 

- Control de sobrepressions de gasos o fluids: 
Els SPC dels equips, màquines i aparells o les seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, 
racords, vàlvules, elements de comandament o altres), estaran dissenyats, construïts i, en el seu cas 
mantinguts, de forma que, tenint en compte les propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, 
s’evitin danys per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a l’empresa, 
per fuites o trencades. 

- Control d’agents físics i químics: 
Les màquines, equips o aparells en què durant els treballs normals es produeixin emissions de pols, gasos 
o vapors que puguin ser perjudicials per la salut de les persones o patrimoni de l’empresa, hauran d’anar 
proveïts de SPC eficaços de captació dels esmentats contaminants acoblats als seus sistemes d’evacuació. 
Aquells que siguin capaços d’emetre radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la salut de les 
persones o contaminar materials i productes circumdants, aniran proveïts d’apantallament de protecció 
radiològica eficaç. 
El disseny, construcció, muntatge, protecció i manteniment, assegura l’amortització dels sorolls i 
vibracions produïts, a nivells inferiors als límits establerts per la normativa vigent en cada moment, com 
nocius per a les persones circumdants. 

- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció de: 
- Espai i mitjans de treball per al seu muntatge. 
- Absència de contaminació ambiental per pols i soroll al seu muntatge. 
- Procés de treballs: no exposició a riscos suplementaris durant el muntatge, càrrega física, temps… 
Els selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, han de poder ser bloquejats amb l’ajuda de 
claus o eines adients, en cada posició elegida. A cada posició del selector no ha de correspondre més que 
una sola forma de comandament o funcionament. 

Els SPC han d’estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o correctiu es puguin 
efectuar sense perill pel personal, els llocs fàcilment accessibles, i sense necessitat de reduir els nivells de 
protecció dels operaris de manteniment i dels eventuals beneficiaris del SPC 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s’advertirà (mitjançant rètols normalitzats) 
d’aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar riscos 
d’atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a les màquines, es 
tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti suficient visibilitat a través d’elles, la 
seva rigidesa estigui d’acord amb la duresa del tracte previst, les obertures impedeixin la introducció de 
membres que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del possible l’execució 
d’operacions de manteniment sense exposició a riscos suplementaris. 
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el components del SPC, 
donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el transport i la manutenció es pugui efectuar 
amb el menor perill possible. A aquests efectes: 

- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 
- S’indicarà la posició de transport que garanteixi l’estabilitat del SPC, i se subjectarà de manera 
adequada. 
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de 
resistència apropiada; en tots els casos s’indicarà de manera documentada, la manera d’efectuar 
correctament l’amarrament. 

El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el muntatge del SPC pugui 
efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 
Igualment s’hauràn de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i eficàcia preventiva del 
SPC. 
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Les peces d’un pes major de 50 Kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran dotades de punts 
d’ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a l’elevació. 
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d’indicar els espais mínims que s’hauran de respectar 
en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui efectuar-se amb facilitat. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
ELECCIÓ: 
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus muntadors i 
presumptes beneficiaris, atenent a: 
Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d’una meditada cura de tots els detalls de l’execució i del risc 
per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt recomanable que en tots i cadascun 
dels seus components disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o equivalent) com a 
compromís de garantia de qualitat del fabricant. 
Criteris d’avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d’acreditar documentalment, que en el disseny del SPC s’ha 
realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els riscos que en puguin resultar: 

- Definició dels límits del SPC. 
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la utilització del SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un valor a cada 

risc (normalment de tipus qualitatiu). 
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc). 
 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d’aportar “l’expedient tècnic” com a document amb les 
especificacions tècniques de l’Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat incorporat, adquirint 
la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics següents: 

- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions tècniques usades per al 
disseny. 
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de seguretat 
(MAUP). 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials de seguretat 
i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,). 
- Manual d’instruccions. 
- Guia de manteniment preventiu. 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 
25ºC. 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran documentades i custodiades, 
amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva 
amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva adaptació a l’estat de la 
tècnica, amb independència de la seva data de fabricació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
PLATAFORMA METÀL·LICA, CORDA, SUPORT PER A PASSADÍS DE PROTECCIÓ: 
m de llargària necessària subministrada en obra. 
 
XARXA, LONA, VELA, MANTA, MALLA, MATALÀS, CARCASSA DE PROTECCIÓ PER A 
MÀQUINES: 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
PESCANT, MUNTANT BARANA, DISPOSITIU ANTICAIGUDA, PLATAFORMA NO VOLADÍS, 
PÒRTIC PROTECCIÓ BOLCADA, PROTECTOR REGULABLE SERRA, PARELL VÀLVULES 
ANTIRRETROCÉS, LIMITADOR GIR GRUA, SUPORT PLATAFORMA VOLADÍS: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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REAL DECRETO 1435/1992 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 máquinas. 
REAL DECRETO 56/1995 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 
1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 
89/392/CEE, sobre máquinas. 
REAL DECRETO 1215/1997 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. 
REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo 
de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 
ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en 
la indústria de la edificación 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 
 
 
B152 - MATERIALS PER A PROTECCIONS LINEALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I 
OBJECTES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1526EK6. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
DEFINICIÓ: 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma 
solidària, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una energia natural que es troba fora 
de control, amb la finalitat d’impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els béns 
materials circumdants, susceptibles de protecció. 
S'han considerat els elements següents: 

- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials de prevenció per a us de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives 
 

CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d’unes instruccions 
d’utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de 
manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de seguretat exigides legalment. 
Tindran preferència l’adquisició de SPC que disposin d’un distintiu o placa de material durador i fixada amb 
solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

- Nom del fabricant. 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
- Data de caducitat. 
- Tipus i número de fabricació. 
- Contrasenya d’homologació NE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 

Els SPC han d’estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d’acreditar davant  AENOR els següents 
extrems: 

Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 
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Sistemes de qualitat:  Obligatori 
Control de la documentació:  Obligatori 
Identificació del producte:  Obligatori 
Inspecció i assaig:  Obligatori 
Equips d’inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 
Estat d’inspecció i assaig:  Obligatori 
Control de productes no conformes:  Obligatori 
Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 
Registres de qualitat:  Obligatori 
Formació i ensinistrament:  Obligatori 
Tècniques estadístiques:  Voluntari 

Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC restarà obligat a 
incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al manteniment i controls de verificació 
tècnica i límits d’utilització. Per la seva part el contractista resta obligat a la seva completa i correcta 
instal·lació, ús i manteniment conforme a les directrius establertes pel projectista. 
Complementàriament a les exigències de seguretat que s’inclouen en les Instruccions Tècniques 
Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, els SPC utilitzats en els 
processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran amb caràcter general 
les següents característiques de Seguretat: 
- Prevenció integrada: 

Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests estaran dissenyats i construïts de forma 
que les persones no estiguin exposades als seus perills quan el seu muntatge, utilització i manteniment es 
faci conforme a les condicions previstes pel projectista o fabricant. 

- Retenció de trencament en servei: 
Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements constitutius hauran de poder resistir al llarg del 
temps els esforços a què hagin d’estar sotmesos, així com qualsevol altra influència externa o interna que 
pugui presentar-se en les condicions normals d’utilització previstes. 

- Monolitisme del SPC: 
Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals puguin donar lloc a perill, disposarà de 
complements addicionals per a evitar que les esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les 
coses susceptibles de pèrdua patrimonial per l’empresa. 

- Previsió de trencada o projecció de fragments: 
Les trencades o despreniments de les diferents parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals 
puguin originar danys, disposaran d’un sistema de resguard o protecció complementària que retingui els 
possibles fragments, impedint la seva incidència sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua 
patrimonial per a l’empresa. 

- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d’estabilitat: 
Disposen els ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d’estabilitat del SPC 
en condicions normals d’utilització previstes pel projectista o fabricant. 

- Absència d’arestes agudes o tallants: 
A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d’existir arestes agudes o tallants que puguin produir ferides. 

- Protecció d’elements mòbils: 
Els elements mòbils dels SPC hauran d’estar dissenyats, construïts i protegits de forma que previnguin tot 
perill de contacte o encallada. 

- Peces mòbils: 
Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de ser guiats mecànicament, 
suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o detectors de presència de forma que no 
impliquin perill per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a l’empresa. 

- Interrelació de diversos SPC o part d’aquests que treballen amb independència: 
Quan la instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d’aquests treballen independentment, la 
protecció general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que cada SPC o part d’aquest actuï 
eficaçment. 

- Control de risc elèctric: 
Els SPC de protecció elèctrica garantiran l’aïllament, posada a terra, connexions, proteccions, resguards, 
enclavament i senyalització, que previnguin de l’exposició a risc de contacte elèctric per presència de 
tensió en zones accessibles a persones o materials conductors i/o combustibles. 

- Control de sobrepressions de gasos o fluids: 
Els SPC dels equips, màquines i aparells o les seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, 
racords, vàlvules, elements de comandament o altres), estaran dissenyats, construïts i, en el seu cas 
mantinguts, de forma que, tenint en compte les propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, 
s’evitin danys per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a l’empresa, 
per fuites o trencades. 
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- Control d’agents físics i químics: 
Les màquines, equips o aparells en els quals durant els treballs normals es produeixin emissions de pols, 
gasos o vapors que puguin ser perjudicials per la salut de les persones o patrimoni de l’empresa, hauran 
d’anar proveïts de SPC eficaços de captació dels esmentats contaminants acoblats als seus sistemes 
d’evacuació. 
Aquells que siguin capaços d’emetre radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la salut de les 
persones o contaminar materials i productes circumdants, aniran proveïts d’apantallament de protecció 
radiològica eficaç. 
El disseny, construcció, muntatge, protecció i manteniment, assegura l’amortització dels sorolls i 
vibracions produïts, a nivells inferiors als límits establerts per la normativa vigent en cada moment, com 
nocius per a les persones circumdants. 

- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció de: 
- Espai i mitjans de treball per al seu muntatge. 
- Absència de contaminació ambiental per pols i soroll al seu muntatge. 
- Procés de treballs: no exposició a riscos suplementaris durant el muntatge, càrrega física, temps… 
Els selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, han de poder ser bloquejats amb l’ajuda de 
claus o eines adients, en cada posició elegida. A cada posició del selector no ha de correspondre més que 
una sola forma de comandament o funcionament. 

Els SPC han d’estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o correctiu es puguin 
efectuar sense perill pel personal, els llocs fàcilment accessibles, i sense necessitat de reduir els nivells de 
protecció dels operaris de manteniment i dels eventuals beneficiaris del SPC 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s’advertirà (mitjançant rètols normalitzats) 
d’aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar riscos 
d’atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a les màquines, es 
tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti suficient visibilitat a través d’elles, la 
seva rigidesa estigui d’acord amb la duresa del tracte previst, les obertures impedeixin la introducció de 
membres que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del possible l’execució 
d’operacions de manteniment sense exposició a riscos suplementaris. 
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el components del SPC, 
donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el transport i la manutenció es pugui efectuar 
amb el menor perill possible. A aquests efectes: 

- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 
- S’indicarà la posició de transport que garanteixi l’estabilitat del SPC, i se subjectarà de manera 
adequada. 
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de 
resistència apropiada; en tots els casos s’indicarà de manera documentada, la manera d’efectuar 
correctament l’amarrament. 

El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el muntatge del SPC pugui 
efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 
Igualment s’hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i eficàcia preventiva del 
SPC. 
Les peces d’un pes major de 50 Kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran dotades de punts 
d’ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a l’elevació. 
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d’indicar els espais mínims que s’hauran de respectar 
en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui efectuar-se amb facilitat. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
ELECCIÓ: 
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus muntadors i 
presumptes beneficiaris, atenent a: 
Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d’una meditada cura de tots els detalls de l’execució i del risc 
per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt recomanable que en tots i cadascun 
dels seus components disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o equivalent) com a 
compromís de garantia de qualitat del fabricant. 
Criteris d’avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d’acreditar documentalment, que en el disseny del SPC s’ha 
realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els riscos que en puguin resultar: 

- Definició dels límits del SPC. 
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la utilització del SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un valor a cada 
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risc (normalment de tipus qualitatiu). 
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc). 
 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d’aportar “l’expedient tècnic” com a document amb les 
especificacions tècniques de l’Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat incorporat, adquirint 
la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics següents: 

- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions tècniques usades per al 
disseny. 
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de seguretat 
(MAUP). 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials de seguretat 
i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,). 
- Manual d’instruccions. 
- Guia de manteniment preventiu. 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 
25ºC. 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran documentades i custodiades, 
amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva 
amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva adaptació a l’estat de la 
tècnica, amb independència de la seva data de fabricació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
PLATAFORMA METÀL·LICA, CORDA, SUPORT PER A PASSADÍS DE PROTECCIÓ: 
m de llargària necessària subministrada en obra. 
 
XARXA, LONA, VELA, MANTA, MALLA, MATALÀS, CARCASSA DE PROTECCIÓ PER A 
MÀQUINES: 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
PESCANT, MUNTANT BARANA, DISPOSITIU ANTICAIGUDA, PLATAFORMA NO VOLADÍS, 
PÒRTIC PROTECCIÓ BOLCADA, PROTECTOR REGULABLE SERRA, PARELL VÀLVULES 
ANTIRRETROCÉS, LIMITADOR GIR GRUA, SUPORT PLATAFORMA VOLADÍS: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
REAL DECRETO 1435/1992 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 máquinas. 
REAL DECRETO 56/1995 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 
1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 
89/392/CEE, sobre máquinas. 
REAL DECRETO 1215/1997 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. 
REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo 
de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 
ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
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CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en 
la indústria de la edificación 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 
 
 
B153 - MATERIALS PER A PROTECCIONS PUNTUALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I 
OBJECTES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1530005,B1531115. 
 
B153_01   PLATAFORMA PER A CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MATERIALS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma 
solidària, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una energia natural que es troba fora 
de control, amb la finalitat d’impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els béns 
materials circumdants, susceptibles de protecció. 
S'han considerat els elements següents: 
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials de prevenció per a us de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d’unes instruccions 
d’utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de 
manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de seguretat exigides legalment. 
Tindran preferència l’adquisició de SPC que disposin d’un distintiu o placa de material durador i fixada amb 
solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 
- Nom del fabricant. 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
- Data de caducitat. 
- Tipus i número de fabricació. 
- Contrasenya d’homologació NE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 
Els SPC han d’estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d’acreditar davant  AENOR els següents 
extrems: 
Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 
Sistemes de qualitat:  Obligatori 
Control de la documentació:  Obligatori 
Identificació del producte:  Obligatori 
Inspecció i assaig:  Obligatori 
Equips d’inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 
Estat d’inspecció i assaig:  Obligatori 
Control de productes no conformes:  Obligatori 
Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 
Registres de qualitat:  Obligatori 
Formació i ensinistrament:  Obligatori 
Tècniques estadístiques:  Voluntari 
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC restarà obligat a 
incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al manteniment i controls de verificació 
tècnica i límits d’utilització. Per la seva part el contractista resta obligat a la seva completa i correcta 
instal·lació, ús i manteniment conforme a les directrius establertes pel projectista. 
Complementàriament a les exigències de seguretat que s’inclouen en les Instruccions Tècniques 
Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, els SPC utilitzats en els 
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processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran amb caràcter general 
les següents característiques de Seguretat: 
- Prevenció integrada: 
Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests estaran dissenyats i construïts de forma 
que les persones no estiguin exposades als seus perills quan el seu muntatge, utilització i manteniment es faci 
conforme a les condicions previstes pel projectista o fabricant. 
- Retenció de trencament en servei: 
Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements constitutius hauran de poder resistir al llarg del 
temps els esforços a què hagin d’estar sotmesos, així com qualsevol altra influència externa o interna que 
pugui presentar-se en les condicions normals d’utilització previstes. 
- Monolitisme del SPC: 
Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals puguin donar lloc a perill, disposarà de 
complements addicionals per a evitar que les esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses 
susceptibles de pèrdua patrimonial per l’empresa. 
- Previsió de trencada o projecció de fragments: 
Les trencades o despreniments de les diferents parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin 
originar danys, disposaran d’un sistema de resguard o protecció complementària que retingui els possibles 
fragments, impedint la seva incidència sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per 
a l’empresa. 
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d’estabilitat: 
Disposen els ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d’estabilitat del SPC en 
condicions normals d’utilització previstes pel projectista o fabricant. 
- Absència d’arestes agudes o tallants: 
A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d’existir arestes agudes o tallants que puguin produir ferides. 
- Protecció d’elements mòbils: 
Els elements mòbils dels SPC hauran d’estar dissenyats, construïts i protegits de forma que previnguin tot 
perill de contacte o encallada. 
- Peces mòbils: 
Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de ser guiats mecànicament, 
suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o detectors de presència de forma que no 
impliquin perill per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a l’empresa. 
- Interrelació de diversos SPC o part d’aquests que treballen amb independència: 
Quan la instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d’aquests treballen independentment, la 
protecció general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que cada SPC o part d’aquest actuï 
eficaçment. 
- Control de risc elèctric: 
Els SPC de protecció elèctrica garantiran l’aïllament, posada a terra, connexions, proteccions, resguards, 
enclavament i senyalització, que previnguin de l’exposició a risc de contacte elèctric per presència de tensió 
en zones accessibles a persones o materials conductors i/o combustibles. 
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: 
Els SPC dels equips, màquines i aparells o les seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, 
racords, vàlvules, elements de comandament o altres), estaran dissenyats, construïts i, en el seu cas 
mantinguts, de forma que, tenint en compte les propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, 
s’evitin danys per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a l’empresa, per 
fuites o trencades. 
- Control d’agents físics i químics: 
Les màquines, equips o aparells en els quals durant els treballs normals es produeixin emissions de pols, 
gasos o vapors que puguin ser perjudicials per la salut de les persones o patrimoni de l’empresa, hauran 
d’anar proveïts de SPC eficaços de captació dels esmentats contaminants acoblats als seus sistemes 
d’evacuació. 
Aquells que siguin capaços d’emetre radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la salut de les persones 
o contaminar materials i productes circumdants, aniran proveïts d’apantallament de protecció radiològica 
eficaç. 
El disseny, construcció, muntatge, protecció i manteniment, assegura l’amortització dels sorolls i vibracions 
produïts, a nivells inferiors als límits establerts per la normativa vigent en cada moment, com nocius per a les 
persones circumdants. 
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció de: 
- Espai i mitjans de treball per al seu muntatge. 
- Absència de contaminació ambiental per pols i soroll al seu muntatge. 
- Procés de treballs: no exposició a riscos suplementaris durant el muntatge, càrrega física, temps… 
Els selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, han de poder ser bloquejats amb l’ajuda de 
claus o eines adients, en cada posició elegida. A cada posició del selector no ha de correspondre més que una 
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sola forma de comandament o funcionament. 
Els SPC han d’estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o correctiu es puguin 
efectuar sense perill pel personal, els llocs fàcilment accessibles, i sense necessitat de reduir els nivells de 
protecció dels operaris de manteniment i dels eventuals beneficiaris del SPC 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s’advertirà (mitjançant rètols normalitzats) 
d’aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar riscos 
d’atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a les màquines, es 
tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti suficient visibilitat a través d’elles, la 
seva rigidesa estigui d’acord amb la duresa del tracte previst, les obertures impedeixin la introducció de 
membres que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del possible l’execució 
d’operacions de manteniment sense exposició a riscos suplementaris. 
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el components del SPC, 
donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el transport i la manutenció es pugui efectuar 
amb el menor perill possible. A aquests efectes: 
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 
- S’indicarà la posició de transport que garanteixi l’estabilitat del SPC, i se subjectarà de manera adequada. 
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de resistència 
apropiada; en tots els casos s’indicarà de manera documentada, la manera d’efectuar correctament 
l’amarrament. 
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el muntatge del SPC pugui 
efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 
Igualment s’hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i eficàcia preventiva del 
SPC. 
Les peces d’un pes major de 50 Kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran dotades de punts 
d’ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a l’elevació. 
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d’indicar els espais mínims que s’hauran de respectar 
en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui efectuar-se amb facilitat. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus muntadors i 
presumptes beneficiaris, atenent a: 
Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d’una meditada cura de tots els detalls de l’execució i del risc 
per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt recomanable que en tots i cadascun 
dels seus components disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o equivalent) com a 
compromís de garantia de qualitat del fabricant. 
Criteris d’avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d’acreditar documentalment, que en el disseny del SPC s’ha 
realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els riscos que en puguin resultar: 
- Definició dels límits del SPC. 
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la utilització del SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un valor a cada risc 
(normalment de tipus qualitatiu). 
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc). 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d’aportar “l’expedient tècnic” com a document amb les 
especificacions tècniques de l’Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat incorporat, adquirint 
la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics següents: 
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions tècniques usades per al 
disseny. 
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de seguretat (MAUP). 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials de seguretat i 
salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,). 
- Manual d’instruccions. 
- Guia de manteniment preventiu. 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc 
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assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 
25ºC. 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran documentades i custodiades, 
amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva 
amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva adaptació a l’estat de la 
tècnica, amb independència de la seva data de fabricació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLATAFORMA METÀL·LICA, CORDA, SUPORT PER A PASSADÍS DE PROTECCIÓ: 
m de llargària necessària subministrada en obra. 
 
XARXA, LONA, VELA, MANTA, MALLA, MATALÀS, CARCASSA DE PROTECCIÓ PER A 
MÀQUINES: 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
PESCANT, MUNTANT BARANA, DISPOSITIU ANTICAIGUDA, PLATAFORMA NO VOLADÍS, 
PÒRTIC PROTECCIÓ BOLCADA, PROTECTOR REGULABLE SERRA, PARELL VÀLVULES 
ANTIRRETROCÉS, LIMITADOR GIR GRUA, SUPORT PLATAFORMA VOLADÍS: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REAL DECRETO 1435/1992 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 máquinas. 
REAL DECRETO 56/1995 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 
1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 
89/392/CEE, sobre máquinas. 
REAL DECRETO 1215/1997 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. 
REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo 
de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 
ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en 
la indústria de la edificación 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 
 
 
B15Z - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B15Z1500,B15Z1700. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
DEFINICIÓ: 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma 
solidària, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una energia natural que es troba fora 
de control, amb la finalitat d’impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els béns 
materials circumdants, susceptibles de protecció. 
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S'han considerat els elements següents: 
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials de prevenció per a us de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives 
 

CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d’unes instruccions 
d’utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de 
manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de seguretat exigides legalment. 
Tindran preferència l’adquisició de SPC que disposin d’un distintiu o placa de material durador i fixada amb 
solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

- Nom del fabricant. 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
- Data de caducitat. 
- Tipus i número de fabricació. 
- Contrasenya d’homologació NE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 

Els SPC han d’estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d’acreditar davant  AENOR els següents 
extrems: 

Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 
Sistemes de qualitat:  Obligatori 
Control de la documentació:  Obligatori 
Identificació del producte:  Obligatori 
Inspecció i assaig:  Obligatori 
Equips d’inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 
Estat d’inspecció i assaig:  Obligatori 
Control de productes no conformes:  Obligatori 
Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 
Registres de qualitat:  Obligatori 
Formació i ensinistrament:  Obligatori 
Tècniques estadístiques:  Voluntari 

Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC restarà obligat a 
incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al manteniment i controls de verificació 
tècnica i límits d’utilització. Per la seva part el contractista resta obligat a la seva completa i correcta 
instal·lació, ús i manteniment conforme a les directrius establertes pel projectista. 
Complementàriament a les exigències de seguretat que s’inclouen en les Instruccions Tècniques 
Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, els SPC utilitzats en els 
processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran amb caràcter general 
les següents característiques de Seguretat: 
- Prevenció integrada: 

Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests estaran dissenyats i construïts de forma 
que les persones no estiguin exposades als seus perills quan el seu muntatge, utilització i manteniment es 
faci conforme a les condicions previstes pel projectista o fabricant. 

- Retenció de trencament en servei: 
Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements constitutius hauran de poder resistir al llarg del 
temps els esforços a què hagin d’estar sotmesos, així com qualsevol altra influència externa o interna que 
pugui presentar-se en les condicions normals d’utilització previstes. 

- Monolitisme del SPC: 
Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals puguin donar lloc a perill, disposarà de 
complements addicionals per a evitar que les esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les 
coses susceptibles de pèrdua patrimonial per l’empresa. 

- Previsió de trencada o projecció de fragments: 
Les trencades o despreniments de les diferents parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals 
puguin originar danys, disposaran d’un sistema de resguard o protecció complementària que retingui els 
possibles fragments, impedint la seva incidència sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua 
patrimonial per a l’empresa. 

- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d’estabilitat: 
Disposen els ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d’estabilitat del SPC 
en condicions normals d’utilització previstes pel projectista o fabricant. 
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- Absència d’arestes agudes o tallants: 
A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d’existir arestes agudes o tallants que puguin produir ferides. 

- Protecció d’elements mòbils: 
Els elements mòbils dels SPC hauran d’estar dissenyats, construïts i protegits de forma que previnguin tot 
perill de contacte o encallada. 

- Peces mòbils: 
Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de ser guiats mecànicament, 
suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o detectors de presència de forma que no 
impliquin perill per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a l’empresa. 

- Interrelació de diversos SPC o part d’aquests que treballen amb independència: 
Quan la instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d’aquests treballen independentment, la 
protecció general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que cada SPC o part d’aquest actuï 
eficaçment. 

- Control de risc elèctric: 
Els SPC de protecció elèctrica garantiran l’aïllament, posada a terra, connexions, proteccions, resguards, 
enclavament i senyalització, que previnguin de l’exposició a risc de contacte elèctric per presència de 
tensió en zones accessibles a persones o materials conductors i/o combustibles. 

- Control de sobrepressions de gasos o fluids: 
Els SPC dels equips, màquines i aparells o les seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, 
racords, vàlvules, elements de comandament o altres), estaran dissenyats, construïts i, en el seu cas 
mantinguts, de forma que, tenint en compte les propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, 
s’evitin danys per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a l’empresa, 
per fuites o trencades. 

- Control d’agents físics i químics: 
Les màquines, equips o aparells en els quals durant els treballs normals es produeixin emissions de pols, 
gasos o vapors que puguin ser perjudicials per la salut de les persones o patrimoni de l’empresa, hauran 
d’anar proveïts de SPC eficaços de captació dels esmentats contaminants acoblats als seus sistemes 
d’evacuació. 
Aquells que siguin capaços d’emetre radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la salut de les 
persones o contaminar materials i productes circumdants, aniran proveïts d’apantallament de protecció 
radiològica eficaç. 
El disseny, construcció, muntatge, protecció i manteniment, assegura l’amortització dels sorolls i 
vibracions produïts, a nivells inferiors als límits establerts per la normativa vigent en cada moment, com 
nocius per a les persones circumdants. 

- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció de: 
- Espai i mitjans de treball per al seu muntatge. 
- Absència de contaminació ambiental per pols i soroll al seu muntatge. 
- Procés de treballs: no exposició a riscos suplementaris durant el muntatge, càrrega física, temps… 
Els selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, han de poder ser bloquejats amb l’ajuda de 
claus o eines adients, en cada posició elegida. A cada posició del selector no ha de correspondre més que 
una sola forma de comandament o funcionament. 

Els SPC han d’estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o correctiu es puguin 
efectuar sense perill pel personal, els llocs fàcilment accessibles, i sense necessitat de reduir els nivells de 
protecció dels operaris de manteniment i dels eventuals beneficiaris del SPC 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s’advertirà (mitjançant rètols normalitzats) 
d’aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar riscos 
d’atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a les màquines, es 
tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti suficient visibilitat a través d’elles, la 
seva rigidesa estigui d’acord amb la duresa del tracte previst, les obertures impedeixin la introducció de 
membres que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del possible l’execució 
d’operacions de manteniment sense exposició a riscos suplementaris. 
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el components del SPC, 
donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el transport i la manutenció es pugui efectuar 
amb el menor perill possible. A aquests efectes: 

- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 
- S’indicarà la posició de transport que garanteixi l’estabilitat del SPC, i se subjectarà de manera 
adequada. 
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de 
resistència apropiada; en tots els casos s’indicarà de manera documentada, la manera d’efectuar 
correctament l’amarrament. 

El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el muntatge del SPC pugui 
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efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 
Igualment s’hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i eficàcia preventiva del 
SPC. 
Les peces d’un pes major de 50 Kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran dotades de punts 
d’ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a l’elevació. 
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d’indicar els espais mínims que s’hauran de respectar 
en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui efectuar-se amb facilitat. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
ELECCIÓ: 
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus muntadors i 
presumptes beneficiaris, atenent a: 
Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d’una meditada cura de tots els detalls de l’execució i del risc 
per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt recomanable que en tots i cadascun 
dels seus components disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o equivalent) com a 
compromís de garantia de qualitat del fabricant. 
Criteris d’avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d’acreditar documentalment, que en el disseny del SPC s’ha 
realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els riscos que en puguin resultar: 

- Definició dels límits del SPC. 
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la utilització del SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un valor a cada 

risc (normalment de tipus qualitatiu). 
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc). 
 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d’aportar “l’expedient tècnic” com a document amb les 
especificacions tècniques de l’Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat incorporat, adquirint 
la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics següents: 

- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions tècniques usades per al 
disseny. 
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de seguretat 
(MAUP). 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials de seguretat 
i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,). 
- Manual d’instruccions. 
- Guia de manteniment preventiu. 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 
25ºC. 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran documentades i custodiades, 
amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva 
amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva adaptació a l’estat de la 
tècnica, amb independència de la seva data de fabricació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
PLATAFORMA METÀL·LICA, CORDA, SUPORT PER A PASSADÍS DE PROTECCIÓ: 
m de llargària necessària subministrada en obra. 
 
XARXA, LONA, VELA, MANTA, MALLA, MATALÀS, CARCASSA DE PROTECCIÓ PER A 
MÀQUINES: 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
PESCANT, MUNTANT BARANA, DISPOSITIU ANTICAIGUDA, PLATAFORMA NO VOLADÍS, 
PÒRTIC PROTECCIÓ BOLCADA, PROTECTOR REGULABLE SERRA, PARELL VÀLVULES 
ANTIRRETROCÉS, LIMITADOR GIR GRUA, SUPORT PLATAFORMA VOLADÍS: 
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Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
REAL DECRETO 1435/1992 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 máquinas. 
REAL DECRETO 56/1995 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 
1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 
89/392/CEE, sobre máquinas. 
REAL DECRETO 1215/1997 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. 
REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo 
de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 
ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en 
la indústria de la edificación 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 
 
 
B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7J - MATERIALS PER A JUNTS I SEGELLATS 
B7J5 - SEGELLANTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7J5009A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar un junt entre 
materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat. 
S'han considerat els tipus següents: 
     - Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent, amb sistema 
reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre 
     - Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú de 
polisulfurs amb additius i càrregues 
     - Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i càrregues 
d'elasticitat permanent 
     - Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en dispersió 
aquosa, amb additius i càrregues 
     - Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent 
     - Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de plasticitat 
permanent 
     - Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, resines, fibres minerals 
i elastómers 
     - Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i càrregues minerals 
     - Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible 
     - Massilla per a junt de plaques de cartó-guix 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
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Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, la resta de massilles 
han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb pistola. 
Característiques físiques: 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•Tipus massilla  •Densitat  •Temperatura •Deformació màx.•Resistència a  • 
•                • a 20°C   •d'aplicació •    a 5°C      •  temperatura  • 
•                • (g/cm3)  •            •               •               • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•Silicona neutra •1,07-1,15 • -10 - +35°C•   20-30%      • -45 - +200°C  • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•Silicona àcida  •1,01-1,07 • -10 - +35°C•   20-30%      •           -   • 
•ó bàsica        •          •            •               •               • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•Polisulfur      • >= 1,35  • -10 - +35°C•    30%        • -30 - +70°C   • 
•bicomponent     •          •            •               •               • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•Poliuretà       •   1,2    •   5 - 35°C •   15-25%      • -30 - +70°C   • 
•monocomponent   •          •            •               •               • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•Poliuretà       • 1,5-1,7  •   5 - 35°C •    25%        • -50 - +80°C   • 
•bicomponent     •          •            •               •               • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•Acrílica        • 1,5-1,7  •   5 - 40°C •   10-15%      • -15 - +80°C   • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•De butils       •1,25-1,65 •  15 - 30°C •    10%        • -20 - +70°C   • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•D'óleo-resines  •1,45-1,55 • -10 - +35°C•    10%        • -15 - +80°C   • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Característiques mecàniques: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•  Tipus massilla   •Resistència a •Mòdul d'elasticitat al • Duresa    • 
•                   •  la tracció  •  100% d'allargament   •Shore A    • 
•                   •   (kg/cm2)   •     (kg/cm2)          •           • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•Silicona neutra    •   >= 7       •     2                 •12° - 20°  • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•Silicona àcida     •   >= 16      •     5                 •25° - 30°  • 
•ó bàsica           •              •                       •           • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•Polisulfur         •   >= 25      •              -        •   60°     • 
•  bicomponent      •              •                       •           • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•Poliuretà          •   >= 15      •     3                 •30° - 35°  • 
•monocomponent      •              •   0,3-0,37 N/mm2      •           • 
•                   •              •  (de polimerització   •           • 
•                   •              •      ràpida)          •           • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•Poliuretà          •          -   •    15                 •         - • 
•  bicomponent      •              •                       •           • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•Acrílica           •          -   •     1                 •         - • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•De butils          •          -   •              -        •15° - 20°  • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

MASSILLA DE SILICONA: 
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent 
i elàstica. 
Base:  Cautxú-silicona 
Allargament fins al trencament: 
     - Neutra:  >= 500% 
     - Àcida o bàsica:  >= 400% 
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT: 
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material elastomèric que 
vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat. 
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
Base:  Polisulfurs + reactiu 
Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C 
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT: 
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent 
i elàstica. 
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
Base: 
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     - Monocomponent:  Poliuretà 
     - Bicomponent:  Poliuretà + reactiu 
Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C 
MASSILLA ACRÍLICA: 
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una pasta tixotròpica 
consistent i amb una certa elasticitat. 
Base:  Polímers acrílics 
MASSILLA DE BUTILS: 
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en una pasta tixotròpica 
elàstica. 
Base:  Cautxú-butil 
MASSILLA D'OLEO-RESINES: 
En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté l'interior plàstic. 
Base:  Oleo-resines 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar un producte 
homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per abocament, pressió o extrussió, com a 
mínim 1 hora després de la seva preparació. 
Base:  Cautxú-asfalt 
Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C 
MASSILLA ASFÀLTICA: 
Resiliència a 25°C:  78% 
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL: 
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min 
Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3 
Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C 
Resistència a la tracció (DIN 53571) 
     - a 20°C:  15 N/cm2 
     - a -20°C:  20 N/cm2 
Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2 
Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C 
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE CARTÓ-GUIX: 
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació. 
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació. 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 
Característiques físiques: 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•         •         • Penetració a   •Fluència a 60°C •Adherència        • 
•  Tipus  •Densitat •25°C,150g i 5s  •UNE 104-281(6-3)•5 cicles a -18°C  • 
•massilla •(g/cm3)  •UNE 104-281(1-4)•     (mm)       •UNE 104-281(4-4)  • 
•         •         •     (mm)       •                •                  • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•Cautxú   •1,35-1,5 •    <= 23,5     •    <= 5        •Ha de complir     • 
•asfalt   •(a 25°C) •                •                •                  • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•Asfàltica•  1,35   •     <= 9       •    <= 5        •Ha de complir     • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: En envàs hermètic. 
Ha de portar impreses les dades següents: 
     - Nom del fabricant o marca comercial 
     - Identificació del producte 
     - Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà) 
     - Instruccions d'ús 
     - Pes net o volum del producte 
     - Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix) 
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-
RESINES O ASFÀLTICA: 
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Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en posició 
vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C. 
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos. 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim 
d'emmagatzematge sis mesos. 
ESCUMA DE POLIURETÀ: 
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a temperatura 
ambient al voltant dels 20°C. 
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos. 
MASSILLA PER A PLAQUES DE CARTÓ-GUIX: 
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d’assegurar-ne la compatibilitat 
dels materials. 
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTIL, DE OLEO-
RESINES O CAUTXÚ-ASFALT: 
dm3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
MASSILLA ASFÀLTICA O PER A PLAQUES DE CARTÓ-GUIX: 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
ESCUMA DE POLIURETÀ: 
l de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 
NBE-QB-1990 Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la norma básica de la 
edificación NBE-QB-90 Cubiertas con materiales bituminosos. 
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-
RESINES O PER A PLAQUES DE CARTÓ-GUIX: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBBAD015,BBBAA005,BBBAD025,BBBAB115. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o una 
obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó, un color, un 
senyal lluminós o acústic, una comunicació verbal o un senyal gesticular, segons procedeixi. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l’atenció sobre la circumstància a ressaltar, 
facilitant la seva immediata identificació per part del destinatari. La seva finalitat és la d’indicar les relacions 
causa-efecte entre el medi ambient de treball i la persona. 
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem classificar-la de la 
següent forma: 
- Senyal de prohibició: 
Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar un perill. 
- Senyal d’advertència: 
Un senyal que adverteix d’un risc o perill. 
- Senyal d’obligació: 
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Un senyal que obliga a un comportament determinat. 
- Senyal de salvament o de socors: 
Un senyal que proporciona indicacions relatives a les sortides de socors, als primers auxilis o als dispositius 
de salvament. 
- Senyal indicativa: 
Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les anteriors. 
- Senyal en forma de plafó: 
Un senyal que, per la combinació d’una forma geomètrica, de colors i d’un símbol o pictograma, proporciona 
una determinada informació, la visibilitat de la qual està assegurada per una il·luminació de suficient 
intensitat. 
- Senyal addicional: 
Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que facilita informacions complementàries. 
- Color de seguretat: 
Un color al qual s’atribueix una significació determinada en relació amb la seguretat i salut en el treball. 
- Símbol o pictograma: 
Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament determinat, utilitzada sobre un senyal en 
forma de plafó o sobre una superfície lluminosa. 
- Senyal complementària de „risc permanent“: 
Bandes obliqües (60º) grogues i negres (al 50%) en contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls 
de descàrrega i parts sortints d’equips mòbils. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Les condicions bàsiques d’eficàcia en l’elecció del tipus de senyalització de seguretat a utilitzar s’han de 
centrar en: 
-  Atraure l’atenció del destinatari. 
-  Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 
-  Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar. 
-  Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s’ha indicat. 
-  La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al necessari perquè el 
destinatari entri en contacte amb el perill. 
-  Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan especificades a l’Annex 
VII del RD 485/1997, de 14 d’abril, amb els següents epígrafs de referència: 
-  Riscos, prohibicions i obligacions. 
-  Riscos de caigudes, xocs i cops. 
-  Vies de circulació. 
-  Canonades, recipients i àrees d’emmagatzematge de substàncies i preparats perillosos. 
-  Equips de protecció contra incendis. 
-  Mitjans i equips de salvament i socors. 
-  Situacions d’emergència. 
-  Maniobres perilloses. 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la D.G.T. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant i la D.G.T. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, 
com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
u unitat mesurada segons especificacions de la D.T. 
 
SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 
m de llargària mesurat segons especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
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REAL DECRETO 485/1997 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
REAL DECRETO 363/1995 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. 
8.3-IC 1987 Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: 
Señalización de Obras. 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización. 
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de la 
Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios. 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 
UNE 48-103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la 
identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos 
generales. 
 
 
BBC - ABALISAMENT 
BBC1 - ABALISAMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBC1F500. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Materials de reforç per a les senyalització de les carreteres. 
S'han considerat els elements següents: 
- Con de plàstic reflector 
- Tetrapode de plàstic reflector 
- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 
- Cinta d’abalisament reflectora o no 
- Garnalda reflectora 
- Garlanda lluminosa 
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 
- Tanca metàl·lica, mòbil 
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d’aigua de llast 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables. 
Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han de garantir la bona 
visibilitat i comprensió. 
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
 
CON I TETRAPODE DE PLÀSTIC 
Han de tenir una o dues bandes reflectants d’alta intensitat, unides al plàstic 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del con i la seva col·locació en posició 
vertical. 
 
LLUMS: 
Ha de disposar d’un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament. 
Les bateries han d’estar allotjades en un departament estanc. 
L’allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a permetre el seu recanvi. 
La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminós adequat a l’entorn a on va destinada, en funció 
de les condicions d’us previstes. La intensitat ha de garantir la seva percepció fins i tot en condicions 
climàtiques desfavorables (pluja, boira, etc.), sense produir enlluernaments. 
Els lents han de ser resistents als cops. 
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PIQUETA: 
La peça reflectora ha d’estar sòlidament unida al pal de suport. 
L’extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament. 
 
CINTA: 
Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l’adhesiu ha de garantir el nivell fixació suficient sobre el suport a la 
que va destinada. 
La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de la senyal. 
El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat. 
 
GARNALDA: 
Ha d’estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per una corda. 
La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de la 
senyal. 
La distància entre plaques ha de ser regular. 
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques. 
 
TANCA MÒBIL METÀL·LICA 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin perjudicar el seu 
funcionament correcte. 
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, 
exfoliacions ni despreniments. 
Protecció de la galvanització >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures >= 345 g/m2 
Puresa del zinc >= 98,5% 
Toleràncies: 
     - Rectitud d'arestes ± 2 mm/m 
     - Planor ± 1 mm/m 
     - Angles ± 1 mm 
 
BARRERA DE PVC 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del elements que formen la barrera i la 
seva col·locació en posició vertical. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA: 
Subministrament: Embalats, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
LLUM: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. Ha d’anar 
acompanyat amb les instruccions d’utilització i manteniment. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
TANCA MÒBIL METÀL·LICA 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha 
d'estar en contacte amb el terra. 
 
BARRERA DE PVC: 
Subministrament i emmagatzematge: sense que s’alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CINTA, GARNALDA REFLECTORA, TANCA METÀL·LICA I BARRERA DE PVC 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
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CON, TETRAPODE, PIQUETA, LLUMS I GARNALDA LLUMINOSA: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ORDEN CIRCULAR 325/97 T „Sobre señalización, balizamiento y defensa de las Carreteras en lo referente 
a sus materiales constituyentes“ 
RD „Señalización de Seguredad y Salud en el Trabajo“ (RD 485/1997, de 14 de Abril) 
 
 
BC - MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS 
BC1 - VIDRES PLANS 
BC1K - MIRALLS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BC1K1300. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Mirall format per una lluna incolora o de color, amb aplicació, en una de les seves cares de diferents capes: 
plata reflectora, coure protector o pintures anticorrosives i d'acabat, superposades i unides íntimament. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir defectes superficials (de planimetria, de paral·lelisme en les seves cares, ondulacions, 
incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.). 
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de recuita, 
inclusions gasoses, etc.). 
El mirall acabat no ha de tenir bosses ni taques produïdes per l'adherència deficient de les parts components. 
Pes: 
     - Gruix 3 mm:  7,5 kg/m2 
     - Gruix 5 mm:  12,5 kg/m2 
Duresa al ratllat (Mohs):  >= 6,5 
Factor de reflexió (DIN 5036/1):  >= 85% 
Recobriment de plata reflectora (DIN 5036/1):  >= 0,7 g/m2 
Recobriment de coure protector (DIN 1238):  >= 0,2 g/m2 
Gruix de les capes de pintura (DIN 1238):  >= 50 micres 
Toleràncies: 
     - Gruix i pes: 

••••••••••••••••••••••••••••• 
• Gruix  • Gruix  •  Pes    • 
• lluna  • (mm)   •(kg/m2)  • 
• (mm)   •        •         • 
••••••••••••••••••••••••••••• 
•   3    • ± 0,2  • ± 0,5   • 
•   5    • ± 0,2  • ± 0,5   • 
••••••••••••••••••••••••••••• 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra les 
accions químiques (impressions i alteracions d'adherència de les capes de recobriment produïdes per la 
humitat). 
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de la vertical. 
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o d'un 
material protector. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la D.T. 
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: 
     - Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm 
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Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
BQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQU1531A,BQU1A50A,BQU1H53A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
     - Mòdul de sanitaris amb instal·lació elèctrica i de lampisteria 
     - Mòdul de vestidors amb instal·lació elèctrica 
     - Mòdul de menjador amb instal·lació elèctrica i de lampisteria 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les instal·lacions provisionals del personal 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. 
Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos i impermeables, fàcilment 
netejables. 
Ha de tenir ventilació suficient al exterior. 
Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions corresponent. 
L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les característiques i dimensió 
suficients per a permetre desenvolupar sense obstacles, la funció a la que van destinats, pel número d'usuaris 
previst i situar el mobiliari necessari 
MÒDUL DE SANITARIS: 
Ha d'estar format per: 
     - Plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà 
     - Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
     - Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat 
     - Instal·lació de lampisteria amb lavabo col·lectiu amb tres aixetes, plaques turques, dutxes, mirall i 
complements de bany 
     - Instal·lació elèctrica 
Ha de tenir compartiments individuals tancats per a allotjar les dutxes i plaques turques. 
Alçària sostre:  >= 2,3 m 
MÒDUL DE VESTIDORS: 
Ha d'estar format per: 
     - Plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà 
     - Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
     - Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 
     - Instal·lació elèctrica 
Alçària sostre:  >= 2,3 m 
MÒDUL DE MENJADOR: 
Ha d'estar format per: 
     - Plafó d'acer lacat i aïllament 
     - Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
     - Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 
     - Instal·lació de lampisteria amb aigüera de dues piques amb aixeta i taulell 
     - Instal·lació elèctrica 
La instal·lació elèctrica ha de constar de: 
     - Un punt de llum 
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     - Un interruptor 
     - Endolls 
     - Protecció diferencial 
Alçària sostre:  >= 2,6 m 
Gruix aïllament:  >= 35 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides. 
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
REAL DECRETO 1215/1997 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. 
NTE-IFF/1973 Orden de 7 de junio de 1973, por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFF, 
"Instalaciones. Fontanería. AGUA FRÍA." 
ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
REAL DECRETO 664/1997 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. 
ORDEN 25/3/1998 Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el 
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. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo 
de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 
ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en 
la indústria de la edificación 
 
 
BQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQU2E002,BQU2AF02,BQU27900,BQU25700,BQU2GF00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
     - Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior 
     - Banc de fusta per a 5 persones 
     - Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 
     - Nevera elèctrica 
     - Planxa elèctrica per a escalfar menjars 
     - Recipient per a recollida d'escombraries 
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ARMARI METÀL·LIC: 
Ha de estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva. 
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau. 
Dimensions de l'armari:  0,40 x 0,50 x 1,80 m 
BANC I TAULA DE FUSTA: 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintètica, amb una capa prèvia d'emprimació. 
Dimensions del banc:  3,5 x 0,4 m 
Dimensions de la taula:  3,5 x 0,8 m 
PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Dimensions:  60 x 45 cm 
NEVERA ELÈCTRICA: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES: 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides. 
Emmagatzematge: en el seu embalatge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte directe amb el 
terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA: 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 
 
 
BQUA - EQUIPAMENT MÈDIC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQUA1100,BQUA3100,BQUAM000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
S'han considerat els tipus següents: 
     - Farmaciola d'armari 
     - Farmaciola portàtil d'urgència 
     - Material sanitari per a assortir una farmaciola 
     - Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 
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     - Manta de cotó i fibra sintètica 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de complir les condicions requerides per la D.F. 
FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI DE REPOSICIÓ: 
El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat immediatament el material utilitzat. 
Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús. 
LLITERA METÀL·LICA: 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
MANTA: 
Dimensions:  110 x 210 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
 

D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
D0B2 - ACER EN BARRES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0B27100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, elaborades a 
l'obra. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir: 
Barres corrugades: 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• Tipus acer • Barres doblegades o corbades •    Ganxos i patilles     • 
•            ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•            •   D <= 25 mm  •   D > 25 mm  •  D < 20 mm • D >= 20 mm  • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•   B 400    •      10 D     •     12 D     •     4 D    •     7 D     • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•   B 500    •      12 D     •     14 D     •     4 D    •     7 D     • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 
S'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir: 
     - No han d’aparèixer principis de fissuració. 
     - Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 
En cap cas han d'aparèixer principis de fissuració. 
S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí. 
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En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessàries per a no 
malmetre el formigó amb les altes temperatures. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat 
per la D.F. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests 
treballs, com ara retalls, lligaments i cavalcaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
 

H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL 
H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H1411111,H1421110,H1424340,H142AC60,H1432012,H1441201,H1451110,H1455710,H1456821,H14611
10,H1462241,H1473203,H147RA00,H1482222,H1483243,H1488580,H1481131,H1487350. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
     - Proteccions del cap 
     - Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 
     - Proteccions per a l’aparell auditiu 
     - Proteccions per a l’aparell respirarori 
     - Proteccions de les extremitats superiors 
     - Proteccions de les extremitats inferiors 
     - Proteccions del cos 
     - Protecció del tronc 
     - Protecció per treball a la intempèrie 
     - Roba i peces de senyalització 
     - Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
     - La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 
integritat física del treballador 
     - Es equips dels serveis de socors i salvament 
     - Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre 
     - Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
     - El material d’esport 
     - El material d’autodefensa o de dissuasió 
     - Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar 
per ells mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 
     - Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
     - Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l’estat de salut del treballador. 
     - Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de ser 
compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents. 
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Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la contractació del 
treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és necessari, 
sessions d’entrenament, especialment quan es requereixi la utilització simultània de diversos EPI, amb els 
següents continguts: 
     - Coneixement de com posar-se i treure’s l’EPI 
     - Condicions i requisits d’emmagatzematge i manteniment per part de l’usuari 
     - Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periòdiques 
     - Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant 
Les condicions en què l’EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
     - La gravetat del risc 
     - El temps o freqüència d’exposició al risc 
     - Les condicions del lloc de treball 
     - Les prestacions del propi EPI 
     - Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l’EPI, que no hagin pogut evitar-se 
L’ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es pugui garantir la 
higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s’han de substituir les peces directament en contacte 
amb el cos de l’usuari i fer un tractament de rentat antisèptic. 
L’EPI s’ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la formació i 
informació que al respecte haurà rebut l’usuari. 
L’usuari amb antelació a la utilització de l’EPI haurà de comprovar l’entorn en el qual ho ha d’utilitzar. 
L’EPI s’utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer modificacions 
i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l’EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 
L’EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’objectes o topades sobre el cap, serà perceptiva la 
utilització de casc protector. 
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
     - Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en 
altura, obres d’encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició 
     - Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i 
muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars 
     - Obres en foses, rases, pous i galeries 
     - Moviments de terra i obres en roca 
     - Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
     - Utilització de pistoles per a fixar claus 
     - Treballs amb explosius 
     - Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport 
     - Manteniment d’obres i instal·lacions industrials 
Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva proximitat a màquines, aparells o 
enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional de substàncies perilloses o brutes, 
serà obligatòria la cobertura dels cabells o altres mitjans adequats, eliminant-se els llaços, cintes i adorns 
sortints. 
Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l’ús de cobriment de 
caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, adaptables sobre el casc (mai al seu interior). 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats : 
     - Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
     - Acció de pols i fums. 
     - Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
     - Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
     - Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
     - Enlluernament 
S’han de tenir en compte els aspectes següents: 
     - Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a la 
cara, amb visor amb tractament anti-entelat 
     - En els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran 
incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic 
     - En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser 
perforades per a una millor ventilació. 
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     - Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de Protecció tipus 
panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 
     - En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus 
picapedrer) per impedir entelament. 
Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran protegits contra 
fregament. Seran d'ús individual i no podran ser utilitzats per diferents persones. 
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
     - Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 
     - Treballs de perforació i burinat 
     - Talla i tractament de pedres 
     - Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte 
     - Utilització de maquinària que generen encenalls curts 
     - Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 
     - Treball amb raig projector d’abrasius granulars 
     - Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius 
     - Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid 
     - Activitats en un entorn de calor radiant 
     - Treballs que desprenen radiacions 
     - Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar 
construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per 
encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i 
teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la 
temperatura que haurà de suportar. 
Als treballs de soldadura elèctrica es farà servir l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó de soldador" 
amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil el fosc, per a facilitar la picada 
de l'escòria, i fàcilment recanviables ambdós. 
No tindran cap part metàl·lica a l’exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), es faran servir les 
pantalles de cap de tipus regulables. 
Característiques dels vidres de protecció: 
     - Quan al treball a realitzar existeixi risc d’enlluernament, les ulleres seran de color o portaran un filtre per 
a garantir una absorció lumínica suficient 
     - En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de 
visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedàs, tradicional de les 
ulleres de picapedrer 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
     - Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit 
     - Treballs de percussió 
     - Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats 
Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat establert i en tot cas, quan 
sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització d'elements o aparells individuals de protecció auditiva, 
sense perjudici de les mides generals d'aïllament i insonorització que calgui adoptar. 
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de suportar-los, d'auriculars amb 
filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars. 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra soroll, de goma, 
plàstic, cera mal·leable o cotó. 
Les proteccions de l’aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant la compatibilitat 
dels diferents elements. 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori es seleccionaran en funció dels següents riscos: 
     - Pols, fums i boires 
     - Vapors metàl·lics i orgànics 
     - Gasos tòxics industrials 
     - Monòxid de carboni 
     - Baixa concentració d’oxigen respirable 
     - Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan puguin existir riscos 
d’intoxicació per gas o de insuficiència d’oxigen 
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     - Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre’s pols 
     - Pintura amb pistola sense ventilació suficient 
     - Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram 
     - Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi un risc de fuites del 
fluid frigorífic 
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l’ambient una concentració mínima del 
20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi hagi poca ventilació i alta concentració de 
tòxics en suspensió. 
Els filtres mecànics s’hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i sempre que el seu ús i 
nivell de saturació dificulti notablement la respiració. Els filtres químics seran reemplaçats després de cada 
ús, i si no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no sobrepassin l'any. 
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada adequada al risc, per la ingestió 
de llet o qualsevol altra solució “tradicional”. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es seleccionaran en funció de les següents activitats: 
     - Treballs de soldadura 
     - Manipulació d’objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc. 
     - Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins 
     - Treballs amb risc elèctric 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets seleccionats 
per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 
termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les 
característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques que 
portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de 
seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
     - Calçat de protecció i de seguretat: 
         - Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
         - Treballs en bastides 
         - Obres de demolició d’obra grossa 
         - Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 
         - Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 
         - Construcció de sostres 
         - Treballs d’estructura metàl·lica 
         - Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
         - Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
         - Treballs de transformació de materials lítics 
         - Manipulació i tractament de vidre 
         - Revestiment de materials termoaïllants 
         - Prefabricats per a la construcció. 
     - Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
         - Construcció de sostres 
     - Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
         - Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
     - Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de masses en 
fusió: 
         - Soldadors 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços 
metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de 
cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la 
unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera 
metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització 
d'estructures o enderrocs. 
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat aïllant sense cap element 
metàl·lic. 
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En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca permetrà desfer-se’n ràpidament  del 
calçat, davant l'eventual introducció de partícules incandescents. 
Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs que existeixi un alt 
grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls, vidres, etc. serà recomanable l'ús de 
plantilles d'acer flexible sobre el bloc del pis de la sola, simplement col·locades a l’interior o incorporades en 
el calçat des d’origen. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de polaines de cuir, 
cautxú o teixit ignífug. 
En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de defensa davant 
d’aquestes. 
PROTECCIONS DEL COS: 
En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l’ús de cinturó de 
seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès). 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
     - Treballs en bastides 
     - Muntatge de peces prefabricades 
     - Treballs en pals i torres 
     - Treballs en cabines de grues situades en altura 
Aquests cinturons compliran les següents condicions: 
     - Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 
comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m. o quan la 
data de fabricació sigui superior als 4 anys 
     - Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 
mitjançant reblons 
     - La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm 
     - Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies elèctriques, com per la 
menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda 
     - La sirga d’amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre 
Es vigilarà de manera especial, la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La llargària de la corda 
salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles. 
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la seva vida útil, durant el temps que persisteixi 
el risc de caiguda d’alçada, estarà individualment assignat a cada usuari amb rebut signat per part del 
receptor. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 
     - Peces i equips de protecció: 
          - Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius 
          - Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent 
          - Manipulació de vidre pla 
          - Treballs de rajat de sorra 
          - Treballs en cambres frigorífiques 
     - Roba de protecció anti-inflamable: 
          - Treballs de soldadura en locals exigus 
     - Davantals antiperforants: 
          - Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos. 
     - Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
          - Treballs de soldadura. 
          - Treballs de forja. 
          - Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents 
condicions: 
     - Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
     - Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
     - Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
     - Facilitat de ventilació 
La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per tal motiu és recomanable la 
utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents característiques: 
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     - Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
     - Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
     - Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
     - Facilitat de ventilació 
     - Que siguin visibles a temps pel destinatari 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 
     - Treballs de muntatge elèctric 
     - Treballs de manteniment elèctric 
     - Treballs d’explotació i transport elèctric 
Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, faran servir roba 
sense accessoris metàl·lics. 
Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota resistent al foc, 
guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines dielèctriques i bosses per al trasllat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran 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. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva 
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 
fabricació (generalment estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d’us segures 
durant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d’aplec si son 
reutilitzables, o fins a l’abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 773/1997 Real Decreto 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 1407/1992 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
REAL DECRETO 159/1995 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. 
RESOLUCIÓN 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección 
General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
RESOLUCIÓN 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política 
Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección 
General de Industria y Tecnología. 
 
 
H15 - PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H1512212,H1512213,H1513151,H151A1K1,H1523231,H152U001,H1521431,H152M671,H1531114,H152
UU01,H1510000,H152U000,H15Z1001,H15Z1003,H15Z1004. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma 
solidària, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una energia natural que es troba fora 
de control, amb la finalitat d’impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els béns 
materials circumdants, susceptibles de protecció. 
S’han considerat els tipus de protecció següents: 
     - Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes: 
          - Protecció de forats verticals amb vela de lona 
          - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 
          - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 
          - Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de fusta 
          - Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 
          - Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb suports amb mènsula i xarxes 
          - Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb estructura i sostre de fusta 
          - Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de seguretat 
          - Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 
          - Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment 
     - Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes: 
          - Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l’estructura 
          - Barana de protecció a la coronació d’una excavació 
          - Empara d’advertència amb xarxa de poliamida d’1 m d’alçada 
          - Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
          - Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
          - Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 
          - Passadís de protecció front a caigudes d’objectes, amb sostre i laterals coberts 
          - Marquesines de protecció front a caigudes d’objectes, amb estructura i plataforma 
          - Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla 
          - Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 
     - Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes 
         - Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
         - Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
         - Topall per a descàrrega de camions en zones d’excavació 
         - Anellat per a escales de ma 
         - Marquesina de protecció accés aparell elevadors 
         - Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 
     - Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics 
          - Pantalla de protecció front al vent 
          - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 
     - Elements de protecció en l’ús de maquinaria 
     - Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als treballadors 
exposats a l’energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d’Equip, Màquines o Màquines Eines 
i/o per tercers, exposats a aquests. 
Han d’instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se incontroladament, 
posant en perill la seguretat de persones o bens. 
Han d’estar muntats tenint en compte la necessitat d’espai lliure entre els elements mòbils dels SPC i els 
elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de 
seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC. 
Els SPC s’han d’utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista i el fabricant 
del mateix. Si les instruccions d’us del fabricant o projectista del SPC indiquen la necessitat d’utilitzar algun 
EPI per a la realització d’alguna operació relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes 
operacions. 
Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, s’hauran 
d’adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir els riscos als mínims 
possibles. 
Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies que comprometin la 
eficàcia de la seva funció. 
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Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element perillós, 
l’operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una distància de seguretat 
suficient. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles de permetre la 
caiguda de persones o objectes des d’una alçada superior a 2 m. 
Ha d’estar constituïda per: 
     - Muntants d’1 m d’alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
     - Passamans superior horitzontal, a 1 m. d’alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
     - Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa electrosoldada), 
rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 
     - Entornpeu de 15 - 20 cm d’alçada. 
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre si i a un element 
estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta frontal de 150 kp/m. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1, col·locats 
amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per pescants, i subjectats 
inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en construcció. 
Lateralment les xarxes han d’estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte que caigués no es 
dones un cop amb l’estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d’alta tenacitat, de 12 mm de diàmetre. 
La xarxa s’ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís cap indicació. Han 
d’estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix, amb peces d’acer encastades 
als sostres. 
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D’OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 
S’han de protegir els accessos o passos a l’obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les possibles 
caigudes d’objectes des de les plantes superiors o la coberta. 
L’estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d’objectes i al pes 
màxim previsible d’aquests objectes. L’impacte previst sobre la protecció no haurà de produir una 
deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús són les adequades al risc 
que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del projectista, fabricant 
i/o subministrador. 
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques adequades a l’operació 
a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a la seguretat dels treballadors. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que puguin suposar 
un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d’haver aturat l’activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes operacions es realitzin 
de forma segura o fora de les zones perilloses. 
S’ha de portar control del nombre d’utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels seus components, 
per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d’acord amb les instruccions del fabricant. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d’eficàcia preventiva o hauran 
de prendre’s les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d’estar protegits contra les caigudes d’alçada 
mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la funció de protecció 
col·lectiva. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l’embossament de la xarxa resti a una alçada de 
terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no permeti que el cos caigut toqui al 
terra (normalment a partir del segon sostre en construcció per sobre del terra). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d’us segures 
durant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d’aplec si son 
reutilitzables, o fins a l’abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REAL DECRETO 1215/1997 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. 
REAL DECRETO 1435/1992 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 máquinas. 
REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
REAL DECRETO 56/1995 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 
1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 
89/392/CEE, sobre máquinas. 
REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo 
de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en 
la indústria de la edificación 
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de instalación. 
 
 
H151 - PROTECCIONS SUPERFICIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H1512212,H1512213,H1513151,H151A1K1,H1510000. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIÓ: 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma 
solidària, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una energia natural que es troba fora 
de control, amb la finalitat d’impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els béns 
materials circumdants, susceptibles de protecció. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als treballadors 
exposats a l’energia fora de control apantallades pel SPC, i pels usuaris d’Equip, Màquines o Màquines Eines 
i/o per tercers, exposats a aquests. 
En el seu muntatge es tindrà en compte la necessitat de suficient espai lliure entre els elements mòbils dels 
SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. 
Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per 
a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC 
Els SPC no hauran d’utilitzar-se de forma o en operacions o en condiciones contraindicades pel projectista o 
fabricant. Tampoc podran utilitzar-se sense els EPI previstos per a la realització de l’operació que es tracti. 
Els SPC solament podran utilitzar-se de forma o en operacions o en condicions no considerades pel 
projectista o fabricant, si prèviament s’ha realitzat una avaluació dels riscos que això comportaria i si s’han 
pres les mesures pertinents per a la seva eliminació o control. 
Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús són les adequades i que 
la seva instal·lació no representa un perill per a tercers. 
Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es produeixen deterioraments, trencadures o altres circumstàncies que 
comprometin la eficàcia de la seva funció. 
Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser totalment protegits, hauran 
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d’adoptar-se les precaucions i utilitzar-se les proteccions individuals apropiades per a reduir els riscos al 
mínim possible. 
Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element perillós, 
l’operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una distància de seguretat 
suficient. 
Els SPC hauran de ser instal·lats i utilitzats de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se de forma 
incontrolada, posant en perill la seguretat dels treballadors. 
Els SPC no hauran de sotmetre’s a sobrecàrregues, sobrepressions o tensions excessives que puguin posar en 
perill la seguretat dels treballadors beneficiaris o la de tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se de manera segura, especialment mitjançant el 
compliment de les instruccions del projectista, fabricant i/o subministrador. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que puguin suposar 
un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d’haver aturat l’activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes operacions es realitzin 
de forma segura o fora de les zones perilloses. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d’eficàcia preventiva o hauran 
de prendre’s les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús.  
Les eines manuals que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques i grandària 
adequats a l’operació a realitzar. La seva col·locació i transport no haurà d’implicar riscos per a la seguretat 
dels treballadors. 
 
LONA: 
Es col·locarà per a impedir la caiguda d’objectes a l’exterior d’una plataforma de treball, així com per a aïllar 
a aquells de les condicions atmosfèriques adverses. 
En aquells casos on es facin treballs de soldadura o similars, la lona haurà de ser de teixit ignífug equivalent 
(recordis que els teixits de fibra asbèstica estan absolutament prohibits). 
Es tindrà en compte els ancoratges de la lona a l’estructura suport. 
 
CONDEMNA DE BUITS HORITZONTALS: 
En forats horitzontals a zones de pas o de treball, de Ø inferior a 5 m. 
Seran de fusta, xapa, xarxat, etc., sòlidament fixats i no permetran la caiguda de persones i objectes. 
Els buits horitzontals projectats sobre els sostres per a permetre el pas d’instal·lacions, es condemnaran 
preferiblement amb malla electrosoldada de rondí de diàmetre mínim de 3 mm i grandària màxim de reticle 
de 100x100 mm, embegut perimetralment al cèrcol de formigó, capaç de garantir una resistència > 1.500 
N/M2. ( 150 kg / m2). 
La principal funció de la protecció de buits horitzontals és la d’absorbir energia d’impacte per a caigudes 
d’objectes despreniments des de cotes superiors, per tal motiu es tindrà en compte per al seu disseny el pes i 
l’altura de caiguda.  
Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes: 

-  Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecte) com a resultat de l’acció del 
camp gravitatori i de les velocitats horitzontal i vertical inicials. 

-  Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim elastoplàstic.  
 
BUITS PER A L'ABOCAMENT DE RUNA: 
La seva coincidència vertical d’una planta a l’altra no superarà una caiguda lliure superior a 7 m. Quan el  
recorregut  final de les runes a evacuar estigui comprès dins del límit d’una llum vertical de 15 m fins el 
contenidor de recepció, s’utilitzaran els conductes normalitzats de trompes telescòpiques normalitzats per a 
evacuació de runes (MAUP). 
Les dimensions no superaran 1,50 m de diàmetre respecte a l’entrebigat. 
Els forats sota la mateixa vertical estaran abalisats o protegits amb barana reglamentària de seguretat a 1 m 
del cantell perimetral, per a impedir l’eventual abast de personal circumdant, per al material abocat des de les 
cotes superiores. 
Aquest sistema d’evacuació de runes, obliga a l’alternància de caiguda lliure, cada tres plantes (màxim 7 m), 
tenint present la sobrecàrrega d’ús del material acumulat, en cada planta intermitja d’apilament parcial.  
 
XARXES DE SEGURETAT HOMOLOGADES: 
Panys de dimensions ajustades al buit a protegir, de poliamida d’alta tenacitat, amb llum de retícula màxima 
de 7,5 x 7,5 cm, diàmetre de fil 4 mm i corda de retancat perimetral de Ø 12 mm, de conformitat a norma EN 
1263 - 1. Obligatoris com a components del SPC de forques i xarxes verticals de protecció a façanes. 
En forats horitzontals de Ø superior a 5 m. En les obertures horitzontals descobertes (ex. cel oberts) es 
col·locarà immediatament per sota del sòl transitable, una xarxa de seguretat, ancorada perimetralment al 
cèrcol del sostre o nervis estructurals inferiors, segons les circumstàncies. 
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Xarxes-telò en buits verticals de terrasses amb treballs sobre cavallets sobre el nivell del paviment, que 
redueixin l’eficàcia de la barana perimetral reglamentària, degut que el traçat de la previsible paràbola de 
caiguda, passa pel damunt del passamans o ampit de la barana.  
Els talussos de terres amb inclinació inferior a la de autoestabilitat del terreny, segons càlculs de l’estudi del 
terreny, estaran recoberts de xarxa de seguretat homologada, sobre làmina de polietilè de galga 300, ancorada 
sobre la superfície, per prevenir la meteorització de la superfície del talús, i el fortuït despreniment de 
“bolos“. 
Les cordes de lligam seran de Ø 12 mm, de poliamida d’alta tenacitat. 
La principal funció de la protecció de buits horitzontals mitjançant l’emprament de xarxes de seguretat, és la 
d’absorbir energia d’impacte per caigudes d’objectes despreniments des de cotes superiors, per tal motiu es 
tindrà en compte per al seu disseny el pes i l’altura de caiguda.  
Als efectes de càlcul es tindrà present els assaigs previstos pels diferents components de la xarxa, a la Norma 
EN 1263 – 1, i particularment amb els següents aspectes: 

-  Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecte) com a resultat de l’acció del 
camp gravitatori i de les velocitats horitzontal i vertical inicials. 

-  Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim elastoplàstic.  
 

XARXES DE SEGURETAT NO HOMOLOGADES: 
Absolutament prohibides com a components del SPC de forques i xarxes de protecció de forats verticals a 
façanes o horitzontals a sostres. 
L'execució de sostres amb encofrats recuperables (puntals metàl·lics + portasotaponts + sotaponts + regletes 
+ passadors + taulers) hauran de disposar inexcusablement d’una xarxa o teixit horitzontal de protecció (tipus 
tenis de resistència 100 kg/m2) sota els portasotaponts, en previsió de caigudes de persones i objectes en 
desplaçar els taulers de fusta. 
Als forats entre muntant d’escala es col·locarà una xarxa-teló vertical (xarxa reciclada de seguretat) per a 
impedir la caiguda de persones a diferent nivell entre muntant d’escala limítrof. Es lligaran als replans i 
laterals dels muntants d’escala mitjançant fleixos metàl·lics i claus d’impulsió. 
Per a les activitats de retenció de materials procedents de les tasques de desencofrat, en paral·lel, i a la part 
més baixa del SPC de forques i xarxes verticals de façana, i al nivell de la cota de treball de la planta a 
desencofrar, es faran servir xarxes diferents (xarxes comercials comunes o homologades reciclades d’altres 
obres i/o reparades, però resistents) a les utilitzades pels sistemes de protecció, per a no minvar l’eficàcia 
preventiva del sistema. Les xarxes de desencofrat podran instal·lar-se en sèrie, seguint a les superiors de 
seguretat i utilitzant els restants elements del sistema (forques, cordes d’hissat, amarraments laterals i 
ancoratges inferiors d’embossament), o directament per panys ancorats verticalment en façana als nans 
(“caliquenyos”) d’embossament de xarxes de seguretat del sistema. 
La principal funció de la protecció de buits verticals amb xarxes, és la d’absorbir energia d’impacte 
tangencial d’objectes despresos des de la mateixa cota de treball, per tal motiu es tindrà en compte per al seu 
disseny l’empenta d’impacte.  
Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes: 

-  Cinemàtics: Trajectòria i inèrcia com a resultat de l’acció de la velocitat horitzontal inicial i la massa de 
l’objecte desplaçat. 

-  Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim elastoplàstic.  
 

PESCANTS DE SUSTENTACIÓ DE XARXES DE FAÇANA: 
Forques metàl·liques homologades o certificades pel fabricant respecte a la seva idoneïtat en les condicions 
d’utilització per ell recomanades, constituïdes per un muntant vertical (de 8 m de llargària generalment) 
coronat per un braç acartel·lat (de 2 m de voladís generalment), confeccionat amb tub rectangular en xapa 
d’acer (de secció 80 x 80 x 4 mm generalment), protegit anticorrosiu, galvanitzat, zincat, pintat per a 
immersió o epoxit. 
L'ancoratge de pas del màstil per a la immobilització-suspensió de la força està composat per una Ω d’acer 
dolç Ø 12, o un caixetí de pas previst per al pas entre sostres. 
L’ancoratge d’embossament inferior de la xarxa està composat per “caliquenyos“ d’acer corrugat Ø 8, cada 
0,50 m. 
El conjunt del sistema queda constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1, col·locats 
al seu costat menor (7 m) emplaçat verticalment, cobrint la previsible paràbola de caiguda de persones o 
objectes des del sostre superior de treball i cordes d’hissat i lligam entre panys també de poliamida d’alta 
tenacitat de 12 mm de diàmetre, nans (“caliquenyos“) d’ancoratge i embossament inferior del pany embeguts 
als cantells del sostre; caixetins sobre el sostre o omegues de rondí d’acer dolç, situades en voladís i al cantell 
sostre per al pas i bloqueig del muntant del pescant , sòlidament fiançats tots els elements entre si, capaç de 
resistir tot el conjunt la retenció puntal d’un objecte de 225 kg de pes, esllavissat des d’una alçada de 6 m pel 
damunt de la zona d’embossament, a una velocitat de 9,8 m/seg. 
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La principal funció de la protecció de buits verticals en façanes mitjançant el SPC de Forques i Xarxes, és la 
d’absorbir energia d’impacte per a caigudes d’objectes despresos des de cotes superiors, per tal motiu es 
tindrà en compte per al seu disseny el pes i l’altura de caiguda.  
Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes: 

-  Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecte) com a resultat de l’acció del 
campo gravitatori i de les velocitats horitzontal i vertical inicials. 

-  Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim elastoplàstic.  
Muntatge: 
S’haurà d’instal·lar aquest sistema de xarxa quan es tinguin realitzades les soleres de plantes baixa i un 
sostre. Una vegada col·locada la forca, s’instal·larà un passador a l’extrem inferior per a evitar que el braç 
pugui girar en sentit horitzontal. 
La distància habitual entre les forques metàl·liques serà de 4 - 5 m (2,5 m si es tracta de forques comercials 
habitualment subministrades per proveïdor de materials generals i eines de construcció, degut a la seva baixa 
qualitat i espessors de seccions insuficients). 
Empalmament, previ i a nivell del sòl, dels recercats laterals de xarxa mitjançant cordó passant de poliamida 
d’alta tenacitat Ø 6. 
Amarrament recercat superior de la xarxa amb les cordes de suspensió de poliamida d’alta tenacitat Ø 12 i 12 
m de longitud. 
Hissat dels panys de xarxa a 8 m d’altura i amarrament de cordes de sustentació. 
Ancoratge inferior d’embossament de recollida de les xarxes als nans (“caliquenyos“) embeguts en el cantell 
del primer sostre. 
NOTA::  El SPC de forca i xarxa protegeix únicament als treballadors del sostre de treball, i el seu immediat 
inferior (6 m en total). 
Les xarxes de desencofrat són altres xarxes, de qualitat generalment estàndard (no homologades o reciclades) 
i paral·leles a les primeres, amb la seva corda d’hissat pròpia, que podran utilitzar també al suport de forca, o 
preferiblement, es col·locaran per panys independents, ancorats als nans (“caliquenyos“) embeguts en el 
cantell del sostre, en aquelles zones afectades pel despreniment dels elements d’encofrat horitzontal. 
Els moviments posteriors d’elevació de la xarxa, a les diferents plantes de l’obra, s’executaran seguint els 
moviments realitzats a la primera. 
El desmuntatge s’efectua seguint el cicle invers al muntatge.  
Durant el muntatge i desmuntatge els operaris hauran d’estar protegits contra les caigudes d’alçades 
mitjançant proteccions individuals, quan per al procés de muntatge i desmuntatge, les xarxes perdin la funció 
de protecció col·lectiva. 
 
NOTA::  El sistema tradicional de protecció de forques i xarxes pot ser substituït, si s’ha previst al projecte, 

per passarel·les perimetrals en voladís, tipus consola o mènsula de suport per xarxes horitzontals. En 
qualsevol dels SPC contra caigudes d’alçada que s’adoptin serà preceptiva l’homologació o 
certificació d’idoneïtat expedit pel fabricant. 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i manteniment, fixats pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran documentades i custodiades, 
amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva 
amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva adaptació a l’estat de la 
tècnica, amb independència de la seva data de fabricació. 
Per ordre d’importància, prevaldrà el “Manteniment Predictiu“ sobre el “Manteniment Preventiu“ i aquest 
sobre el “Manteniment Correctiu“ (o reparació d’avaria). 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
PROTECCIÓ DE CAPITELL: 
Unitat de quantitat protegida d’acord amb la D.T. 
 
PROTECCIÓ D’EQUIPAMENT FIX O EMBALATGE COMPLERT PER A TRANSPORT A TALLER O 
APLEC DE MOBILIARI O EQUIPAMENT FIX: 
m3 de volum aparent realment protegit, d’acord amb la D.T. 
 
XARXES, LONES, VELES, PROTECCIÓ DE MOBILIARI I PROTECCIÓ PROVISIONAL 
D’EDIFICACIÓ: 
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m2 de superfície protegida d’acord amb la D.T. 
 
PROTECCIÓ COL·LECTIVA DE FORATS VERTICALS EN TERRASSES I FAÇANA I DEL 
PERÍMETRE DE LA FAÇANA: 
m lineal de llargària protegida d’acord amb la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
REAL DECRETO 1215/1997 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. 
REAL DECRETO 1435/1992 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 máquinas. 
REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
REAL DECRETO 56/1995 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 
1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 
89/392/CEE, sobre máquinas. 
ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo 
de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en 
la indústria de la edificación 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 
 
 
H152 - PROTECCIONS LINEALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H1523231,H152U001,H1521431,H152M671,H152UU01,H152U000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS D' UTILITZACIÓ 
 
DEFINICIÓ: 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma 
solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a una energia natural que es troba fora de 
control, amb la finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els béns 
materials circumdants, susceptibles de protecció. 
 
CONDICIONS GENERALS D'UTILITZACIÓ: 
Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als treballadors 
exposats a l'energia fora de control apantallades pel SPC, i pels usuaris d'Equip, Màquines o Màquines Eines 
i/o per tercers, exposats a aquests. 
En el seu muntatge es tindrà en compte la necessitat de suficient espai lliure entre els elements mòbils dels 
SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. 
Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per 
a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC 
Els SPC no hauran d'utilitzar-se de forma o en operacions o en condiciones contraindicades pel projectista o 
fabricant. Tampoc podran utilitzar-se sense els EPI previstos per a la realització de l'operació que es tracti. 
Els SPC solament podran utilitzar-se de forma o en operacions o en condicions no considerades pel 
projectista o fabricant, si prèviament s'ha realitzat una avaluació dels riscos que això comportaria i si s'han 
pres les mesures pertinents per a la seva eliminació o control. 
Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús són les adequades i que la 
seva instal·lació no representa un perill per a tercers. 
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Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es produeixen deterioraments, trencadures o altres circumstàncies que 
comprometin la eficàcia de la seva funció. 
Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser totalment protegits, hauran 
d'adoptar-se les precaucions i utilitzar-se les proteccions individuals apropiades per a reduir els riscos al 
mínim possible. 
Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element perillós, 
l'operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una distància de seguretat 
suficient. 
Els SPC hauran de ser instal·lats i utilitzats de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se de forma 
incontrolada, posant en perill la seguretat dels treballadors. 
Els SPC no hauran de sotmetre's a sobrecàrregues, sobrepressions o tensions excessives que puguin posar en 
perill la seguretat dels treballadors beneficiaris o la de tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se de manera segura, especialment mitjançant el 
compliment de les instruccions del projectista, fabricant i/o subministrador. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que puguin suposar 
un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d'haver aturat l'activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes operacions es realitzin 
de forma segura o fora de les zones perilloses. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d'eficàcia preventiva o hauran 
de prendre's les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús.  
Les eines manuals que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques i grandària 
adequats a l'operació a realitzar. La seva col·locació i transport no haurà d'implicar riscos per a la seguretat 
dels treballadors. 
 
PASSADÍS DE SEGURETAT: 
Es col·locarà als accessos o passos obligatoris, a l'obra i/o al seu entorn, on no sigui possible eliminar el risc 
de caiguda d'objectes. La seva llargària i amplada dependran de les circumstàncies de cada cas. Es podran 
realitzar a base de pòrtics amb peus drets i llinda a base de taulons embridats, fermament subjectes al terreny 
i coberta quallada de taulons. Aquests elements també podran ser metàl·lics (els pòrtics a base de tubs o 
perfils i la coberta de xapa). 
Seran capaços de suportar l'impacte dels objectes que poden caure, podent-se col·locar elements amortidors 
sobre la coberta.( sacs de terres, capa de sorra, etc..). 
La principal funció del pòrtic o passadís de seguretat és la d'absorbir energia d'impacte per caigudes 
d'objectes despreniments des de cotes superiores, per tal motiu es tindrà en compte per al seu disseny  el pes 
(ex. càrrega en punta grua torre comuna: 750 kg) i l'altura de caiguda (Cinc plantes: 15m). En aquest sentit 
resulten més idonis, per la seva ductilitat, els elements resistents metàl·lics sobre ancoratge o punts de suport 
a l'estructura, flexibles. 
Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes: 
- Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l'objecto) com a resultat de l'acció del 
camp gravitatori i de les velocitats horitzontal i vertical inicials. 
- Mecànics: L'estructura del conjunt haurà de resistir l'impacte en règim elastoplàstic.  
 
MARQUESINA DE PROTECCIÓ: 
Apantallament en previsió de caiguda d'objectes, formada d'una estructura de suport generalment metàl·lica 
en forma de mènsula o peus drets (de 2 - 3 m de voladís), quallada horitzontalment de taulons dorments de  
repartiment i  taulons, capaços de retenir, sense col·lapsar-se, un objecte de 100 kg. de pes, desprès des d'una 
alçada de 15 m i a una velocitat de 9,8 m/s. 
La principal funció de la marquesina de protecció és la d'absorbir energia d'impacte per caigudes d'objectes 
despreniments des de cotes superiors de la façana, per tal motiu es tindrà en compte per al seu disseny el pes 
(ex. 100 kg) i l'altura de caiguda (Cinc plantes: 15 m). En aquest sentit resulten per tant més idonis, per a la 
seva ductilitat, els elements resistents metàl·lics sobre ancoratges o punts de suport a l'estructura, flexibles. 
Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes: 
- Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l'objecte) com a resultat de l'acció del 
camp gravitatori i de les velocitats horitzontal i vertical inicials. 
- Mecànics: L'estructura del conjunt haurà de resistir l'impacte en règim elastoplàstic. 
 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Ampits provisionals de tancaments de buits verticals i perímetre de plataforma de treball, susceptible de 
permetre la caiguda de persones o objectes des d'una alçada superior a 2 m constituït per: 
Balustre d'1 m d'altura com a mínim, a partir del nivell del pis i el buit existent entre el plint i la barana. 
Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al balustre. Tots els seus elements entre 
si, capaços de resistir en el seu conjunt una empenta frontal de 150 kg/ml. 
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Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa electrosoldada), rigiditzat 
perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 
Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada. 
El conjunt de barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre si, capaços de 
resistir en el seu conjunt una empenta frontal de 150 kg/ml. 
Durant el muntatge i desmuntatge els operaris hauran d'estar protegits contra les caigudes d'alçades 
mitjançant proteccions individuals, quan per al procés de muntatge i desmuntatge, les baranes perdin la 
funció de protecció col·lectiva. 
 
2.- CONDICIONS DE MANTENIMENT 
 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i manteniment, fixats pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC 
L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i les entregues del SPC estaran documentades i custodiades, 
amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l'emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva 
amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva adaptació a l'estat de la 
tècnica, amb independència de la seva data de fabricació. 
Per ordre d'importància, prevaldrà el "Manteniment Predictiu" sobre el "Manteniment Preventiu" i aquest 
sobre el "Manteniment Correctiu" (o reparació d'avaria). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARANA, EMPARA, PLATAFORMA DE TREBALL, LÍNIA PER A CINTURÓ, PASSADÍS 
PROTECCIÓ, CABLE, MARQUESINA: 
m de llargària segons amidament de D.T. 
 
TOPALL PER CAMIÓ, ESTACADA DE PROTECCIÓ, PONT VOLAT GRADUABLE, COMPORTA 
BASCULANT PER SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL: 
unitat segons amidament de D.T. 
 
BARRERA AMB TERRES: 
m3 de volum amidat sobre perfils del terreny 
 
MATALÀS: 
m2 de superfície segons amidament de D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REAL DECRETO 1435/92 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 
legislacionesde los estados miembros sobre máquinas. 
REAL DECRETO 1627/97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
REAL DECRETO 56/95 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 
1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 
89/392/CEE, sobre máquinas. 
ORDEN 9/3/1971 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
REAL DECRETO 1215/97 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. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo 
de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
REAL DECRETO 486/97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
ORDEN 20/5/1952 Orden Ministerial de 20 de mayo de 1952, Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la indústria de la construcción. 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en 
la indústria de la edificación 
DECRETO 2413/1973 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (Industria), por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
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UNE_EN 1263-1 1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 
REAL DECRETO 1513/91 Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las 
exigencias sobre certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos. 
 
 
H153 - PROTECCIONS PUNTUALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H1531114. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIÓ: 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma 
solidària, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una energia natural que es troba fora 
de control, amb la finalitat d’impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els béns 
materials circumdants, susceptibles de protecció. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als treballadors 
exposats a l’energia fora de control apantallades pel SPC, i pels usuaris d’Equip, Màquines o Màquines Eines 
i/o per tercers, exposats a aquests. 
En el seu muntatge es tindrà en compte la necessitat de suficient espai lliure entre els elements mòbils dels 
SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. 
Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per 
a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC 
Els SPC no hauran d’utilitzar-se de forma o en operacions o en condiciones contraindicades pel projectista o 
fabricant. Tampoc podran utilitzar-se sense els EPI previstos per a la realització de l’operació que es tracti. 
Els SPC solament podran utilitzar-se de forma o en operacions o en condicions no considerades pel 
projectista o fabricant, si prèviament s’ha realitzat una avaluació dels riscos que això comportaria i si s’han 
pres les mesures pertinents per a la seva eliminació o control. 
Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús són les adequades i que 
la seva instal·lació no representa un perill per a tercers. 
Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es produeixen deterioraments, trencadures o altres circumstàncies que 
comprometin la eficàcia de la seva funció. 
Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser totalment protegits, hauran 
d’adoptar-se les precaucions i utilitzar-se les proteccions individuals apropiades per a reduir els riscos al 
mínim possible. 
Quan durant l’ús d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element perillós, l’operació 
haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una distància de seguretat suficient. 
Els SPC hauran de ser instal·lats i utilitzats de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se de forma 
incontrolada, posant en perill la seguretat dels treballadors. 
Els SPC no hauran de sotmetre’s a sobrecàrregues, sobrepressions o tensions excessives que puguin posar en 
perill la seguretat dels treballadors beneficiaris o la de tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se de manera segura, especialment mitjançant el 
compliment de les instruccions del projectista, fabricant i/o subministrador. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que puguin suposar 
un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d’haver aturat l’activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes operacions es realitzin 
de forma segura o fora de les zones perilloses. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d’eficàcia preventiva o hauran 
de prendre’s les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús.  
Les eines manuals que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques i grandària 
adequats a l’operació a realitzar. La seva col·locació i transport no haurà d’implicar riscos per a la seguretat 
dels treballadors. 
 
PASSADÍS DE SEGURETAT: 
Es col·locarà als accessos o passos obligatoris, a l’obra i/o al seu entorn, on no sigui possible eliminar el risc 
de caiguda d’objectes. La seva llargària i amplada dependran de les circumstàncies de cada cas. Es podran 
realitzar a base de pòrtics amb peus drets i llinda a base de taulons embridats, fermament subjectes al terreny 
i coberta quallada de taulons. Aquests elements també podran ser metàl·lics (els pòrtics a base de tubs o 
perfils i la coberta de xapa). 
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Seran capaços de suportar l’impacte dels objectes que poden caure, podent-se col·locar elements amortidors 
sobre la coberta (sacs de terres, capa de sorra, etc.). 
La principal funció del pòrtic o passadís de seguretat és la d’absorbir energia d’impacte per caigudes 
d’objectes despreniments des de cotes superiors, per tal motiu es tindrà en compte per al seu disseny  el pes 
(ex. càrrega en punta grua torre comuna: 750 kg) i l’altura de caiguda (Cinc plantes: 15m). En aquest sentit 
resulten més idonis, per la seva ductilitat, els elements resistents metàl·lics sobre ancoratge o punts de suport 
a l’estructura, flexibles. 
Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes: 

-  Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecte) com a resultat de l’acció del 
camp gravitatori i de les velocitats horitzontal i vertical inicials. 

-  Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim elastoplàstic.  
 

MARQUESINA DE PROTECCIÓ: 
Apantallament en previsió de caiguda d’objectes, formada d’una estructura de suport generalment metàl·lica 
en forma de mènsula o peus drets (de 2 – 3 m de voladís), quallada horitzontalment de taulons dorments de  
repartiment i  taulons, capaços de retenir, sense col·lapsar-se, un objecte de 100 kg. de pes, desprès des d’una 
alçada de 15 m. i a una velocitat de 9,8 m/s. 
La principal funció de la marquesina de protecció és la d’absorbir energia d’impacte per caigudes d’objectes 
despreniments des de cotes superiors de la façana, per tal motiu es tindrà en compte per al seu disseny el pes 
(ex. 100 kg) i l’altura de caiguda (Cinc plantes: 15 m). En aquest sentit resulten per tant més idonis, per a la 
seva ductilitat, els elements resistents metàl·lics sobre ancoratges o punts de suport a l’estructura, flexibles. 
Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes: 

-  Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecte) com a resultat de l’acció del 
camp gravitatori i de les velocitats horitzontal i vertical inicials. 

-  Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim elastoplàstic. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i manteniment, fixats pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran documentades i custodiades, 
amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva 
amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva adaptació a l’estat de la 
tècnica, amb independència de la seva data de fabricació. 
Per ordre d’importància, prevaldrà el “Manteniment Predictiu“ sobre el “Manteniment Preventiu“ i aquest 
sobre el “Manteniment Correctiu“ (o reparació d’avaria). 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
PLATAFORMA EN VOLADÍS PER CÀRREGA I DESCÀRREGA, TOPALL PER A DESCÀRREGA DE 
CAMIONS, ANELLAT PER A ESCALES, MARQUESINA DE PROTECCIÓ: 
unitat d’amidament segons amidament de la D.T 
 
PLATAFORMA METÀL·LICA PER PAS DE VEHICLES O PERSONES: 
m2 de superfície segons amidament de la D.T 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
REAL DECRETO 1435/1992 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 máquinas. 
REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
REAL DECRETO 56/1995 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 
1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 
89/392/CEE, sobre máquinas. 
ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
REAL DECRETO 1215/1997 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. 
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ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo 
de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en 
la indústria de la edificación 
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 
 
 
HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBBAA005,HBBAB115,HBB11111,HBB11251. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o una 
obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó o un color, 
segons procedeixi. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis generals: 
     - La senyalització mai no elimina el risc. 
     - Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels 
projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
     - Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 
     - La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la seva 
eficàcia preventiva.  
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en el R.D. 
485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els llocs en què realment es 
necessiti, i solament en aquests. 
En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, hauran de col·locar-se 
els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), indicatives del seus respectius 
continguts. 
S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l’angle visual dels seus destinataris, tenint en 
compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o objecte a senyalitzar o, quant es tracti d’un 
risc general, en l’accés a la zona de risc. 
L’emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general enunciatiu dels senyals 
de seguretat, que acostuma a situar-se a l’entrada de l’obra, té únicament la consideració de plafó indicatiu. 
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu emplaçament. 
No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, 
abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es 
correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, 
Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals “SENTIT 
PROHIBIT” i “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal 
solament, a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai inclinats. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi de Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. 
(s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
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Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanada de la carretera, es composarà, com 
a mínim, dels següents elements: 
     - Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18) 
     - Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanada 
La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció 
de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin 
col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se totalment, si no queda cap obstacle 
en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, els 
següents elements: 
     - Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la 
carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot situar-se 
prèviament a la de perill “OBRES” 
     - Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 305) 
     - Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
     - Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies, 
llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h. 
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 
     - Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i 
negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
     - Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden 
comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 
     - Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció serà 
regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació de l’obstacle 
amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una alineació 
recta, l’angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en 
el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la D.G.T. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant i la D.G.T. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l’empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l’ús, com a 
actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL: 
Unitat de quantitat instal·lada a la obra d'acord amb la D.T. 
SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 
m de llargària mesurat segons especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/1997 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
REAL DECRETO 363/1995 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. 
8.3-IC 1987 Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: 
Señalización de Obras. 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
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NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de la 
Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios. 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la 
identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos 
generales. 
 
 
HBB1 - SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBB11111,HBB11251. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIÓ: 
Una senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o una 
obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó o un color, 
segons procedeixi. 
 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis generals: 

-  La senyalització mai no elimina el risc. 
-  Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels 

projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
-  Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 
-  La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la 

seva eficàcia preventiva. 
 

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
-  La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en el R.D. 

485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els llocs en què realment 
es necessiti, i solament en aquests. 

:  En aquelles obres en les quals la intrusió de tercers alienes hi sigui una possibilitat, hauran de col·locar-
se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), indicatives del seus respectius 
continguts. 

-  S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequats a l’angle visual dels seus destinataris, tenint 
en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o objecte a senyalitzar o, quant es 
tracti d’un risc general, en l’accés a la zona de risc. 

-  L’emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
-  No se situaran gaires senyals pròxims entre si.  

Nota::  En aquest punt val la pena recordar que el rètol general enunciatiu dels senyals de seguretat, que 
acostuma a situar-se a l’entrada de l’obra, té únicament la consideració de plafó indicatiu. 

-  Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu emplaçament. 
 

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
-  No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, 

abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es 
correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, 
Abalisament i Defensa per a circulació vial. 

-  La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’ exceptua el cas dels senyals “SENTIT 
PROHIBIT“ I “SENTIT OBLIGATORI“ en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal 
solament, a la mínima altura. 

-  Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai inclinades. 
-  El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
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-  Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de Circulació. 
-  Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. 

(s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
-  Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es 

compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
-  Senyal de perill “OBRES“ (Placa TP – 18). 
-  Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 

-  La placa “OBRES“ haurà d’estar, com a mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en 
funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es 
necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no 
queda cap obstacle en la calçada. 

-  Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les 
circumstàncies, els següents elements: 

-  Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a 
la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR - 301). El primer senyal de limitació pot 
situar-se prèviament a la de perill “OBRES“. 

-  Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP - 25, TR - 400, TR - 5, TR - 6, TR - 305) 
-  Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR - 401). 
-  Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 

-  No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les 
vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h.  

-  L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU“ es durà a terme per un dels següents sistemes: 
-  Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i 

negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
-  Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden 

comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. 
Nota: El sistema de “testimoni“ està totalment proscrit. 
-  Mitjançant semàfor regulador. 

-  Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció 
serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla 
fotoluminiscent. 

-  Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació de 
l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta 
una alineació recta l’angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la 
velocitat permesa en el tram. 

-  Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la D.G.T. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant i la D.G.T. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, 
com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
BASTIDOR, PLAQUES I SENYALS: 
Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d’acord amb la D.T. 
 
SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 
m de llargària mesurat segons especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/1997 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
REAL DECRETO 485/1997 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
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REAL DECRETO 363/1995 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. 
8.3-IC 1987 Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: 
Señalización de Obras. 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización. 
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de la 
Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios. 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la 
identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos 
generales. 
 
 
HBC - ABALISAMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBC1F501. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS D’UTILITZACIÓ 
 
DEFINICIÓ: 
L’abalisament consisteix en la delimitació d’una zona a fi d’acotar uns límits que no es desitja que siguin 
ultrapassats. 
 
CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis generals: 
- L’ abalisament mai no elimina el risc. 
- Un correcte abalisament no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels 
projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d’ abalisament. 
- L’ abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la 
seva eficàcia preventiva. 
 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
- L’emplaçament de l’abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
- L’abalisament hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu 
emplaçament. 
 
CRITERIS D’ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 
- No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions 
es correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, 
Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o abalisament, si 
disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. Els elements de defensa són els del 
tipus TD (barrera „Jersei“ o barana metàl·lica). 
- Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es 
compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES“ (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
- La placa “OBRES“ haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en 
funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es 
necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no 
queda cap obstacle en la calçada. 
- Per a l’abalisament de carrils provisionals s’adoptaran les següents precaucions: 
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- Col·locació de cons separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
- Captafars separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes en el sentit de 
la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran llums grogues en ambdós extrems quan 
estiguin en el centre de la calçada, amb circulació per ambdós costats. 
- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d’intensitat diària superior a 500 vehicles, les barreres 
portàtils tindran reflectors les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui inferior, podran emprar-se captafars 
o bandes reflectores verticals de 10 cm d’espessor, centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles. 
 
2.- CONDICIONS DE MANTENIMENT 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la D.G.T. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant i la D.G.T. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a 
actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS  D’AMIDAMENT 
 
CON, PEÇA REFLECTORA, LLUMENERA, PÒRTIC DE LIMITACIÓ D’ ALÇÀRIA, BALISA, FITA, 
CASCADA LLUMIN0SA,LLANTERNA, CADENA DE DELIMITACIÓ: 
unitat segons amidament D.T. 
 
CINTA D’ABALISAMENT, GARLANDA, TANCA, BARRERA: 
m de llargària segons amidament D.T.    
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
REAL DECRETO 363/95 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. 
8.3-IC Señalización de Obras 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización. 
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de la 
Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios 
REBT 1973 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
UNE 1-063-59 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 
UNE 48-103-94 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE_EN 60073 1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la 
identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE_EN 60204-1 1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos 
generales. 
 
 
HQ - EQUIPAMENTS 
HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
HQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HQU1531A,HQU1A50A,HQU1H53A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 



estudi de seguretat i salut 
256/258 

DEFINICIÓ: 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel personal d’obra, 
durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes modulars 
prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector. 
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors (contractats + 
subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal motiu, respecte a les instal·lacions 
del personal, s’ha d'estudiar la possibilitat de poder incloure-hi al personal de subcontractada amb inferior 
número de treballadors, de manera que tot el personal que hi participi pugui gaudir d’aquests serveis, 
descomptant aquesta prestació del pressupost de Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant qualsevol 
altra fórmula econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts. 
Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció “in situ” d’aquest tipus 
d’implantació per al personal, les característiques, superfícies habilitades i qualitats, es correspondran amb 
les habituals i comunes a les restants partides d’una obra d’edificació, amb uns mínims de qualitat equivalent 
al de les edificacions socials de protecció oficial, havent-se de realitzar un projecte i pressupost específic a tal 
fi, que s’adjuntarà a l’Estudi de Seguretat i Salut de l’obra. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal·lacions provisionals de 
salubritat i confort, en les condicions d’utilització, manteniment i amb l’equipament suficient, digne i adequat 
per a assegurar les mateixes prestacions que la llei estableix per a tot centre de treball industrial. 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan obligats a utilitzar els 
esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, i preservant en el seu àmbit personal 
d’utilització, les condicions d’ordre i neteja habituals del seu entorn quotidià. 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients d’escombraries i la 
seva retirada, així com el manteniment d’ordre, neteja i equipament de les casetes provisionals del personal 
d’obra i el seu entorn d’implantació. 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de riscos higiènics 
o infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran escrupolosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater. 
Per ordre d’importància, prevaldrà el “Manteniment Predictiu“ sobre el “Manteniment Preventiu“ i aquest 
sobre el “Manteniment Correctiu“ (o reparació d’avaria). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d’obra es comptabilitzaran per amortització 
temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d’empresa si les casetes són propietat del contractista), en 
funció d’un criteri estimat de necessitats d’utilització durant l’execució de l’obra. 
Aquesta repercussió de l’amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del volum de 
treballadors simultanis presents a cada fase d’obra. 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
REAL DECRETO 1215/1997 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. 
REAL DECRETO 664/1997 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. 
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ORDEN 25/3/1998 Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el 
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. 
ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo 
de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 
ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en 
la indústria de la edificación 
NBE-EA-1995 Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la Norma Básica de la 
Edificación NBE-EA-95 Estructuras de Acero en la Edificación. 
NTE-QTG/1976 Cubiertas: TEJADOS GALVANIZADOS 
 
 
 
 
 
 
 
Josep M. Miró 
en nom de Nitidus Arquitectes, S.L. 
Arquitecte 
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PRESSUPOST  PFCPPNSSOBRA 01
TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓCAPÍTOL 01
IMPLANTACIÓSUBCAPITOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col�locats cada 3 m sobre daus
de formigó i amb el desmuntatge inclòs

1 H6452131

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 296,000 296,000

TOTAL AMIDAMENT 296,000

u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a
tanca de planxa metàl�lica i amb el desmuntatge inclòs

2 H64Z1111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a
tanca de planxa metàl�lica i amb el desmuntatge inclòs

3 H64Z1511

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

4 HBBAA005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

5 HBBAB115

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs6 HBB11111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs7 HBB11251

Euro
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

PRESSUPOST  PFCPPNSSOBRA 01
TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓCAPÍTOL 01
SANITARIS I VESTIDORSSUBCAPITOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel�les d'acer galvanitzat, amb instal�lació de lampisteria, 1
lavabo col�lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal�lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

1 HQU1531A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel�les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal�lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

2 HQU1A50A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel�les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal�lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal�lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

3 HQU1H53A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal�lacions4 HQUZM000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 80,000 80,000

TOTAL AMIDAMENT 80,000

u Forn microones per a escalfar menjars, col�locat i amb el desmuntatge inclòs5 HQU2E001

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col�locada i amb el desmuntatge inclòs6 HQU2AF02

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Euro
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u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col�locada i amb el desmuntatge inclòs

7 HQU27902

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col�locat i amb el desmuntatge
inclòs

8 HQU25701

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

u Penja-robes per a dutxa, col�locat i amb el desmuntatge inclòs9 HQU2P001

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col�locat adherit sobre tauler de fusta10 HQU21301

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col�locat i amb el desmuntatge inclòs11 HQU2GF01

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

PRESSUPOST  PFCPPNSSOBRA 01
TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓCAPÍTOL 01
EQUIPAMENT MÈDICSUBCAPITOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball1 HQUA1100

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

2 HQUA3100

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Reconeixement mèdic3 HQUAM000

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

PRESSUPOST  PFCPPNSSOBRA 01
SEGURETATCAPÍTOL 02
PROTECCIONS PERSONALSSUBCAPITOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8121 H1411111

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

Euro
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u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

2 H1421110

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

3 H1424340

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

4 H142AC60

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN
458

5 H1432012

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 4056 H1441201

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de
cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

7 H1451110

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

8 H1455710

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraç9 H1456821

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

10 H1461110

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl�lica

11 H1462241

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb
arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE

12 H1473203

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Euro
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m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat13 H147RA00

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340

14 H1482222

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologats segons UNE-EN 340

15 H1483243

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 34816 H1488580

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors17 H1481131

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons
UNE-EN 340

18 H1487350

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

PRESSUPOST  PFCPPNSSOBRA 01
SEGURETATCAPÍTOL 02
PROTECCIONS COL�LECTIVESSUBCAPITOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl�lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs

1 H1522111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 56,000 56,000

TOTAL AMIDAMENT 56,000

m2 Protecció col�lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

2 H151A1K1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1.843,000 1.843,000

TOTAL AMIDAMENT 1.843,000

m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl�lic de 2,3´´,
sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl�lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

3 H1523231

Euro
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 176,000 176,000

TOTAL AMIDAMENT 176,000

m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl�lic
amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

4 H1521431

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 60,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i
dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs

5 H152D801

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 500,000 500,000

TOTAL AMIDAMENT 500,000

PRESSUPOST  PFCPPNSSOBRA 01
SEGURETATCAPÍTOL 02
ELEMENTS AUXILIARSSUBCAPITOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions1 H15Z1001

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones2 H16F1003

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra3 H16F1004

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

Euro
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 €6,67uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

P- 1

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

 €6,73uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 2

(SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

 €7,78uH1424340 Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb
respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de
D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 3

(SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

 €9,16uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

P- 4

(NOU EUROS AMB SETZE CENTIMS)

 €20,81uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

P- 5

(VINT EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

 €0,87uH1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405P- 6
(ZERO EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

 €1,27uH1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de
la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

P- 7

(UN EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

 €2,70uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

P- 8

(DOS EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

 €39,58uH1456821 Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraçP- 9
(TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

 €6,23uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

P- 10

(SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

 €14,67uH1462241 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl�lica

P- 11

(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

 €129,65uH1473203 Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i
ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors,
homologat segons CE

P- 12

(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

 €5,74mH147RA00 Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretatP- 13
(CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

 €13,58uH1481131 Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriorsP- 14
(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

 €7,09uH1482222 Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

P- 15

(SET EUROS AMB NOU CENTIMS)

 €8,43uH1483243 Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

P- 16

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
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 €4,93uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

P- 17

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

 €16,87uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

P- 18

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

 €5,62m2H151A1K1 Protecció col�lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80
mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,
fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

P- 19

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

 €7,38mH1521431 Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb
suports de muntant metàl�lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

P- 20

(SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

 €15,19mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl�lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada
al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

P- 21

(QUINZE EUROS AMB DINOU CENTIMS)

 €7,90mH1523231 Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de
tub metàl�lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl�lic amb
mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

P- 22

(SET EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

 €12,10mH152D801 Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de
poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat
i amb el desmuntatge inclòs

P- 23

(DOTZE EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €47,99hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 24
(QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

 €156,77uH16F1003 Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 25
(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

 €21,86hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 26
(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

 €39,79mH6452131 Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col�locats
cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

P- 27

(TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

 €112,32uH64Z1111 Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de tub
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl�lica i amb el desmuntatge inclòs

P- 28

(CENT DOTZE EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

 €321,54uH64Z1511 Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de tub
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl�lica i amb el desmuntatge inclòs

P- 29

(TRES-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

 €57,73uHBB11111 Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 30

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

 €64,76uHBB11251 Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 31

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
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 €38,97uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 32

(TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

 €37,82uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 33

(TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

 €278,10mesHQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel�les
d'acer galvanitzat, amb instal�lació de lampisteria, 1 lavabo col�lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal�lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 34

(DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €193,97mesHQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel�les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal�lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 35

(CENT NORANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

 €181,59mesHQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel�les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal�lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal�lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

P- 36

(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

 €53,48uHQU21301 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col�locat adherit sobre tauler de fustaP- 37
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

 €24,93uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col�locat i
amb el desmuntatge inclòs

P- 38

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

 €33,55uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones, col�locada i amb el desmuntatge inclòs

P- 39

(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

 €129,04uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col�locada i amb el desmuntatge inclòsP- 40
(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

 €100,79uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col�locat i amb el desmuntatge inclòsP- 41
(CENT EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

 €61,69uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col�locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 42

(SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

 €2,14uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col�locat i amb el desmuntatge inclòsP- 43
(DOS EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

 €128,64uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

P- 44

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €85,23uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

P- 45

(VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

 €39,62uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 46
(TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)
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 €21,86hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal�lacionsP- 47
(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
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uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

P- 1  €6,67

B1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

 €6,67000

Altres conceptes 0,00 €

uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 2  €6,73

B1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

 €6,73000

Altres conceptes 0,00 €

uH1424340 Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta
de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta
elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 3  €7,78

B1424340 Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables
amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

 €7,78000

Altres conceptes 0,00 €

uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb
visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN
175

P- 4  €9,16

B142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport
de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix,
amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

 €9,16000

Altres conceptes 0,00 €

uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

P- 5  €20,81

B1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

 €20,81000

Altres conceptes 0,00 €

uH1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons
UNE-EN 405

P- 6  €0,87

B1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons
UNE-EN 405

 €0,87000

Altres conceptes 0,00 €

uH1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i
polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció
elàstica al canell

P- 7  €1,27

B1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i
polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció
elàstica al canell

 €1,27000

Altres conceptes 0,00 €

uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 8  €2,70

B1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

 €2,70000

Altres conceptes 0,00 €
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uH1456821 Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets
fins a mig avantbraç

P- 9  €39,58

B1456821 Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú amb maniguets
fins a mig avantbraç

 €39,58000

Altres conceptes 0,00 €

uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 10  €6,23

B1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

 €6,23000

Altres conceptes 0,00 €

uH1462241 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl�lica

P- 11  €14,67

B1462241 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl�lica

 €14,67000

Altres conceptes 0,00 €

uH1473203 Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C,
de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i
per a les extremitats inferiors, homologat segons CE

P- 12  €129,65

B1473203 Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C,
de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i
per a les extremitats inferiors, homologat segons CE

 €129,65000

Altres conceptes 0,00 €

mH147RA00 Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de
cinturó de seguretat

P- 13  €5,74

B147RA00 Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de
cinturó de seguretat

 €5,74000

Altres conceptes 0,00 €

uH1481131 Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriorsP- 14  €13,58

B1481131 Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors  €13,58000
Altres conceptes 0,00 €

uH1482222 Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix
amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

P- 15  €7,09

B1482222 Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beix, amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

 €7,09000

Altres conceptes 0,00 €

uH1483243 Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

P- 16  €8,43

B1483243 Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

 €8,43000

Altres conceptes 0,00 €

uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

P- 17  €4,93

B1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0.3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

 €4,93000

Altres conceptes 0,00 €

uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

P- 18  €16,87
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B1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

 €16,87000

Altres conceptes 0,00 €

m2H151A1K1 Protecció col�lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb
fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

P- 19  €5,62

B0A62F00 Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella  €0,59400
B0DZ4000 Fleix  €0,05000
B1511215 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de

D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos

 €0,15600

Altres conceptes 4,82 €

mH1521431 Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de
fusta fixada amb suports de muntant metàl�lic amb mordassa per al sostre i
amb el desmuntatge inclòs

P- 20  €7,38

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,71500
B1526EK6 Muntant metàl�lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, amb mordassa

per al sostre, per a 15 usos
 €0,87000

Altres conceptes 4,80 €

mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària
1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl�lic
de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i
amb el desmuntatge inclòs

P- 21  €15,19

B0D41010 Post de fusta de pi per a 3 usos  €0,89100
B0DZSM0K Tub metàl�lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos  €0,45500

Altres conceptes 13,84 €

mH1523231 Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser
superior i intermedi de tub metàl�lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada
amb suports de muntant metàl�lic amb mordassa per al sostre i amb el
desmuntatge inclòs

P- 22  €7,90

B0D41010 Post de fusta de pi per a 3 usos  €0,89100
B0DZSM0K Tub metàl�lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos  €0,31200
B1526EK6 Muntant metàl�lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, amb mordassa

per al sostre, per a 15 usos
 €0,69600

Altres conceptes 6,00 €

mH152D801 Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat,
amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador
per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs

P- 23  €12,10

B152KK00 Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat a
una corda de 16 mm de diàmetre, d'aliatge lleuger estampat

 €6,43790

B15Z1700 Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre  €0,86100
Altres conceptes 4,80 €

hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 24  €47,99

Altres conceptes 47,99 €

uH16F1003 Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 25  €156,77

Altres conceptes 156,77 €

hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 26  €21,86

Altres conceptes 21,86 €
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mH6452131 Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col�locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge
inclòs

P- 27  €39,79

B64M2201 Planxa d'acer galvanitzat de 0.6 mm de gruix, nervada, per a tanca
metàl�lica

 €20,48000

B64Z2A00 Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca metàl�lica  €5,74600
Altres conceptes 13,56 €

uH64Z1111 Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2 m,
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl�lica i
amb el desmuntatge inclòs

P- 28  €112,32

B64Z1112 Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i 2 m d'alçària
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl�lica i
per a 2 usos

 €92,84000

Altres conceptes 19,48 €

uH64Z1511 Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m,
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl�lica i
amb el desmuntatge inclòs

P- 29  €321,54

B64Z1512 Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i 2 m d'alçària
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl�lica i
per a 2 usos

 €285,02000

Altres conceptes 36,52 €

uHBB11111 Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 30  €57,73

BBL11102 Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos  €35,87000
Altres conceptes 21,86 €

uHBB11251 Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 31  €64,76

BBL12602 Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos  €42,90000
Altres conceptes 21,86 €

uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 32  €38,97

BBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m

 €6,92000

BBBAD015 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de
prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m

 €10,19000

Altres conceptes 21,86 €

uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 33  €37,82

BBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser
vista fins 12 m

 €6,92000

BBBAD025 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb
el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m

 €9,04000

Altres conceptes 21,86 €
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mesHQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel�les d'acer galvanitzat, amb instal�lació de
lampisteria, 1 lavabo col�lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal�lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 34  €278,10

BQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel�les d'acer galvanitzat, amb instal�lació de
lampisteria, 1 lavabo col�lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal�lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

 €278,10000

Altres conceptes 0,00 €

mesHQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel�les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal�lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

P- 35  €193,97

BQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel�les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal�lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

 €193,97000

Altres conceptes 0,00 €

mesHQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel�les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal�lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta
i taulell, amb instal�lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

P- 36  €181,59

BQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel�les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal�lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal�lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

 €181,59000

Altres conceptes 0,00 €

uHQU21301 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col�locat adherit sobre tauler de
fusta

P- 37  €53,48

B7J5009A Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de
polimerització ràpida monocomponent

 €1,68315

BC1K1300 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm  €26,03000
Altres conceptes 25,77 €

uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5
persones, col�locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 38  €24,93

BQU25700 Banc de fusta de 3.5 m de llargària i 0.4 m d'amplària, amb capacitat per a 5
persones per a 4 usos

 €21,60250

Altres conceptes 3,33 €

uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col�locada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 39  €33,55

BQU27900 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3.5 m de llargària i 0.8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones per a 4 usos

 €25,78250

Altres conceptes 7,77 €

uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col�locada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 40  €129,04

BQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos  €121,28000
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Altres conceptes 7,76 €

uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col�locat i amb el desmuntatge inclòsP- 41  €100,79

BQU2E002 Forn microones, per a 2 usos  €99,64000
Altres conceptes 1,15 €

uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col�locat i
amb el desmuntatge inclòs

P- 42  €61,69

BQU2GF00 Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat  €59,47000
Altres conceptes 2,22 €

uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col�locat i amb el desmuntatge inclòsP- 43  €2,14

BQZ1P000 Penja-robes per a dutxa  €1,03000
Altres conceptes 1,11 €

uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

P- 44  €128,64

BQUA1100 Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

 €128,64000

Altres conceptes 0,00 €

uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

P- 45  €85,23

BQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

 €85,23000

Altres conceptes 0,00 €

uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 46  €39,62

BQUAM000 Reconeixement mèdic  €39,62000
Altres conceptes 0,00 €

hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal�lacionsP- 47  €21,86

Altres conceptes 21,86 €
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OBRA PRESSUPOST  PFCPPNSS01

CAPÍTOL TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ01

SUBCAPITOL IMPLANTACIÓ01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals
de tub d'acer galvanitzat col�locats cada 3 m sobre daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 27)

296,00039,79 11.777,84

2 H64Z1111 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i
d'alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a
tanca de planxa metàl�lica i amb el desmuntatge inclòs (P - 28)

1,000112,32 112,32

3 H64Z1511 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i
d'alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a
tanca de planxa metàl�lica i amb el desmuntatge inclòs (P - 29)

1,000321,54 321,54

4 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 32)

2,00038,97 77,94

5 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 33)

2,00037,82 75,64

6 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

4,00057,73 230,92

7 HBB11251 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)

4,00064,76 259,04

SUBCAPITOLTOTAL 01.01.01 12.855,24

OBRA PRESSUPOST  PFCPPNSS01

CAPÍTOL TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ01

SUBCAPITOL SANITARIS I VESTIDORS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel�les
d'acer galvanitzat, amb instal�lació de lampisteria, 1 lavabo
col�lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal�lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 34)

12,000278,10 3.337,20

2 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel�les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal�lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial (P - 35)

12,000193,97 2.327,64

3 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel�les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal�lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal�lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 36)

12,000181,59 2.179,08

4 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal�lacions (P - 47) 80,00021,86 1.748,80
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5 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col�locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 41)

2,000100,79 201,58

6 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col�locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 40)

2,000129,04 258,08

7 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i
0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col�locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 39)

4,00033,55 134,20

8 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col�locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 38)

12,00024,93 299,16

9 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col�locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 43)

60,0002,14 128,40

10 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col�locat adherit sobre
tauler de fusta (P - 37)

4,00053,48 213,92

11 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col�locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 42)

6,00061,69 370,14

SUBCAPITOLTOTAL 01.01.02 11.198,20

OBRA PRESSUPOST  PFCPPNSS01

CAPÍTOL TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ01

SUBCAPITOL EQUIPAMENT MÈDIC03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 44)

2,000128,64 257,28

2 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
(P - 45)

8,00085,23 681,84

3 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 46) 60,00039,62 2.377,20

SUBCAPITOLTOTAL 01.01.03 3.316,32

OBRA PRESSUPOST  PFCPPNSS01

CAPÍTOL SEGURETAT02

SUBCAPITOL PROTECCIONS PERSONALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

120,0006,67 800,40

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

15,0006,73 100,95

3 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura
de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament
nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50
mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168 (P - 3)

15,0007,78 116,70

4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (P - 4)

2,0009,16 18,32

5 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P -
5)

15,00020,81 312,15
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6 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 6)

20,0000,87 17,40

7 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i
dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre
interior, i subjecció elàstica al canell (P - 7)

120,0001,27 152,40

8 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420 (P - 8)

25,0002,70 67,50

9 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb
maniguets fins a mig avantbraç (P - 9)

10,00039,58 395,80

10 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347 (P - 10)

20,0006,23 124,60

11 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl�lica (P - 11)

120,00014,67 1.760,40

12 H1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda,
classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb
arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors,
homologat segons CE (P - 12)

2,000129,65 259,30

13 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a
sirga de cinturó de seguretat (P - 13)

20,0005,74 114,80

14 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 15)

60,0007,09 425,40

15 H1483243 u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologats segons UNE-EN 340 (P - 16)

60,0008,43 505,80

16 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 18)

2,00016,87 33,74

17 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
(P - 14)

60,00013,58 814,80

18 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació,
de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN
340 (P - 17)

20,0004,93 98,60

SUBCAPITOLTOTAL 01.02.01 6.119,06

OBRA PRESSUPOST  PFCPPNSS01

CAPÍTOL SEGURETAT02

SUBCAPITOL PROTECCIONS COL�LECTIVES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl�lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 21)

56,00015,19 850,64

2 H151A1K1 m2 Protecció col�lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs

1.843,0005,62 10.357,66
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d'expansió i amb el desmuntatge inclòs (P - 19)

3 H1523231 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb
travesser superior i intermedi de tub metàl�lic de 2,3´´, sòcol de
post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl�lic amb
mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 22)

176,0007,90 1.390,40

4 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser
de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl�lic amb
mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

60,0007,38 442,80

5 H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de
seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu
anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i
amb el desmuntatge inclòs (P - 23)

500,00012,10 6.050,00

SUBCAPITOLTOTAL 01.02.02 19.091,50

OBRA PRESSUPOST  PFCPPNSS01

CAPÍTOL SEGURETAT02

SUBCAPITOL ELEMENTS AUXILIARS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 24)

80,00047,99 3.839,20

2 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
(P - 25)

20,000156,77 3.135,40

3 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(P - 26)

60,00021,86 1.311,60

SUBCAPITOLTOTAL 01.02.03 8.286,20
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NIVELL 3: SUBCAPITOL Import

Subcapitol 01.01.01 IMPLANTACIÓ 12.855,24
Subcapitol 01.01.02 SANITARIS I VESTIDORS 11.198,20
Subcapitol 01.01.03 EQUIPAMENT MÈDIC 3.316,32

01.01 TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓCapítol 27.369,76

Subcapitol 01.02.01 PROTECCIONS PERSONALS 6.119,06
Subcapitol 01.02.02 PROTECCIONS COL�LECTIVES 19.091,50
Subcapitol 01.02.03 ELEMENTS AUXILIARS 8.286,20

01.02 SEGURETATCapítol 33.496,76

60.866,52

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 27.369,76
Capítol 01.02 SEGURETAT 33.496,76

01 Pressupost  PFCPPNSSObra 60.866,52

60.866,52

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost PFCPPNSS 60.866,52
60.866,52
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12. ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 

12.1 INTRODUCCIÓ 

 
S'entén com a estudi d'impacte ambiental a l'anàlisi prèvia a l'execució d'un projecte 
de les possibles conseqüències d'aquest sobre la salut ambiental, la integritat dels 
ecosistemes i la qualitat dels serveis ambientals. 
 
Qualsevol estudi d'impacte ambiental passa per una rigorosa identificació dels efectes 
que pot produir l'activitat sotmesa a estudi, i analitza la seva relació respecte al medi 
natural en què es pretén establir, considerant com a mitjà el conjunt d'elements i 
característiques originals de la zona sotmesa a estudi, no només de les seves 
característiques físiques o geogràfiques, sinó també dels seus valors naturals, 
paisatgístics, històrics, de convivència, etc. 
 
L'objecte d'aquest estudi és identificar i descriure tots els possibles efectes derivats del 
desenvolupament de l'activitat, i un cop valorats els impactes, proposar mesures 
correctores i implantar un pla de vigilància per tal de plantejar una activitat compatible 
i respectuosa amb el medi ambient. 
 
L'estudi s'adapta a la legislació vigent en aquesta matèria: 
 
NORMATIVA EUROPEA 
 

- Directiva 1985/337, relativa a l'avaluació de les repercussions de determinats 
projectes públics i privats sobre el medi ambient. DOTZE–L núm. 175, de 
1985.05.07. 

 
- Directiva 1997/11, relativa a l'avaluació de les repercussions de determinats 

projectes públics i privats sobre el medi ambient. (Modifica la Directiva 
1985/337). DOTZE-L núm. 73, de 1997.03.14. 

 
- Directiva 2001/ 42, relativa a l'avaluació dels efectes de determinats plans i 

programes en el medi ambient. DOTZE-L núm. 197, de 2001.07.21. 
 
NORMATIVA DE L'ESTAT ESPANYOL 
 

- Reial Decret Legislatiu 1302/1986, d'avaluació d'impacte ambiental. BOE núm. 
155, de 1986.06.30. (incorpora la Directiva 1985/337). 

 
- Reial decret 1131/1988, pel qual s'aprova el Reglament per l'execució del Reial 

Decret Legislatiu 1302/1986, d'avaluació d'impacte ambiental. BOE núm. 239, 
de 1988.05.10. 
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- Llei 6/2001, de modificació del Reial decret legislatiu 1302/ 1986, d’avaluació 
d'impacte ambiental. BOE núm.11, de 2001.09.05. (incorpora la Directiva 
1997/11). 

 
NORMATIVA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 

- Decret 114/1988, d'avaluació d'impacte ambiental. DOGC núm. 1000, de 
1988.06.03. 

12.2 DESCRIPCIÓ DEL MEDI 

 
Conèixer la situació actual del medi serveix de referència per valorar de quina manera 
serà alterat l'entorn amb el desenvolupament de l'activitat, i així poder adoptar les 
mesures preventives i correctores que siguin necessàries. Una descripció exhaustiva 
del territori inclou àmbits com la geografia, hidrologia, climatologia, flora, fauna, 
socioeconòmica, etc. 

12.3 SITUACIÓ GEOGRÀFICA 

 
El complex esportiu està situat al barri de Poblenou de Barcelona delimitat entre els 
carrers: Camí Antic de València, Espronceda, Lope de Vega i Pallars. 

12.4 FLORA I FAUNA 

 
No existeix flora i fauna significativa en aquesta zona, i la flora i fauna existents són les 
típiques de les zones urbanes, formada per aus comunes i arbrat urbà. 

12.5 MEDI SOCIOECONÒMIC 

 
El poliesportiu està situat en una zona en constant transformació, on s'ubica el 
districte tecnològic de Barcelona, el 22@, convivint amb les façanes d'antigues 
fàbriques i una vida veïnal que intenta conservar l'esperit familiar i popular tradicional. 
 
La Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) per a la renovació de les àrees 
industrials del Poblenou, aprovada el 27 de juliol del 2000, és l’instrument de 
planejament que permet la renovació dels sòls industrials del Poblenou per permetre 
la creació d’un modern districte d’activitats econòmiques amb infraestructures i 
urbanització adequades als requeriments de les empreses i activitats emergents del 
nou sector de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), la investigació, la 
cultura i el coneixement. 
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12.6 DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT 

 
L'activitat realitzada és de caire esportiu. 

12.7 IDENTIFICACIÓ DELS IMPACTES 

 
Els impactes ambientals més rellevants que poden ser causats pel projecte són els 
següents: 
 

12.7.1 Sobre el medi físic 

 
- Generació de residus provinents de la construcció de l'edifici. 

 
- Generació de residus provinents de l'explotació de l'activitat. 

 
12.7.2 Sobre el medi biològic 

 
- No es preveu cap afectació important sobre la fauna de la zona. 

 
12.7.3 Sobre el medi socioeconòmic 

 
- Augment dels llocs de treball i foment d’activitat econòmica, que revertirà 

sobre els treballadors de l’obra i als comerços externs. Un cop acabada l’obra 
l’activitat econòmica continuarà degut a l’afluència de públic i a que les pistes 
poliesportives seran de lloguer. 

12.8 DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DELS IMPACTES 

 
Un cop identificats els possibles impactes que poden actuar sobre el medi, ens 
centrarem en una descripció més precisa i en l'avaluació d'aquests, diferenciant entre 
les dues fases temporals que consta el projecte: 
 

- Fase de construcció. 
- Fase d'explotació. 

 
Per avaluar els impactes negatius, es poden catalogar segons la seva importància i la 
seva magnitud en: 
 

- Impacte ambiental compatible: Aquell que la recuperació és immediata després 
de finalitzar l'activitat i no precisa pràctiques protectores o correctores. 
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- Impacte ambiental moderat: Aquell que la seva recuperació no precisa 
pràctiques protectores o correctores intensives, i en què la recuperació de les 
condicions ambientals inicials requereix un cert temps. 

 
- Impacte ambiental sever: Aquell en què la recuperació de les condicions del 

medi exigeix mesures protectores o correctores, i tot i això la recuperació 
necessita un període dilatat de temps. 

 
- Impacte ambiental crític: Aquell en què la magnitud és superior al llindar 

acceptable. Amb ell es produeix una pèrdua permanent de la qualitat de les 
condicions ambientals sense una possible recuperació, fins i tot amb mesures 
protectores o correctores. 

 

12.8.1 Fase de construcció 

 
- Generació de sorolls: 

 
La font principal de generació de sorolls en la fase de construcció és el trànsit rodat de 
camions i maquinària a l'hora de transportar material a l'obra i en els treballs 
d'excavació i runes. Aquest impacte pot causar molèsties als operaris. 
 
Valoració de l'impacte: Impacte ambiental compatible. Els sorolls causats per la 
maquinària de l'obra desapareixeran un cop acabada la fase de construcció. 
 

- Emissió de gasos i partícules: 
 
L'emissió de gasos i partícules serà causada pel trànsit rodat de camions i maquinària a 
l'hora de transportar material a l'obra i en els treballs d'excavació i runes. Aquest 
impacte pot causar molèsties als operaris. 
 
Valoració de l'impacte: Impacte ambiental compatible. Els gasos i partícules de pols 
que provoquen el treball de la maquinària de l'obra desapareixeran un cop acabada la 
fase de construcció. 
 

- Generació de residus: 
 
Es generaran runes de les excavacions i deixalles causa de l'activitat dels operaris. 
 
Valoració de l'impacte: Impacte ambiental compatible. Un cop aplicades les mesures 
correctores oportunes els residus i les deixalles desapareixeran. 
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- Impacte sobre la vegetació: 
 
Pot produir-se la destrucció d'una part de la vegetació de la parcel·la a l'hora de fer les 
esplanades i el pas de maquinària. 
 
Valoració de l'impacte: Impacte ambiental moderat a causa de la poca qualitat de la 
vegetació existent i per que és possible trasplantar o recuperar la vegetació un cop 
acabades les obres. 
 

- Impacte sobre el paisatge: 
 
Les runes i construcció de les instal·lacions poden causar un impacte visual per 
introduir nous components constructius en el paisatge. 
 
Valoració de l'impacte: Impacte ambiental compatible ja que es tracta d'una zona 
industrial i l'impacte causat per la realització d'obres desapareixerà una vegada 
finalitzin aquestes. 
 

- Augment de la necessitat de mà d'obra: 
 
La necessitat de mà d'obra generarà llocs de treball a la zona, així com activitat 
econòmica al seu voltant, ja que hi haurà treballadors que aniran a comprar a 
comerços propers. Aquest impacte és positiu i beneficiós per a la zona. 
 

12.8.2 Fase d'explotació 

 
Durant la fase d'explotació, els impactes més significatius seran: 
 

- Abocaments d'aigües residuals: 
 
L'activitat genera aigües residuals sanitàries i pluvials. 
 
Valoració de l'impacte: Impacte ambiental compatible pel fet que les aigües es 
aboquen correctament i segons la normativa de la xarxa de clavegueram. 
 

- Impacte sobre el paisatge: 
 
Les instal·lacions no tindran un impacte visual important ja que compleix amb la 
normativa urbanística de la zona. A més, l'anàlisi d'alternatives té en compte aquest 
impacte, resultant una solució que minimitza l’impacte visual. 
 
Valoració de l'impacte: Impacte ambiental compatible. 
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12.9 MESURES CORRECTORES 

 
L'objectiu d'aquest Annex és proposar mesures per evitar, disminuir, corregir o 
modificar l'efecte del projecte sobre el medi ambient. 
 

12.9.1 Fase de construcció 

 
Els efectes provocats per la fase de construcció solen desaparèixer quan s'acaba 
aquesta. Tot i això, durant la fase de construcció s'han de prendre algunes mesures 
correctores: 
 

- Generació de sorolls: 
 

a) Es limitarà la realització de les feines del projecte que impliquen la utilització de 
maquinària i vehicles de gran tonatge a les hores compreses entre les 7h i les 
23h.  
 

b) Es realitzarà manteniment periòdic de la maquinària, controlant especialment 
els sistemes d'escapament i rodament. 

  
- Emissió de gasos i partícules: 

 
a) S'utilitzaran camions per evitar l'emissió de partícules en les tasques de 

moviment de terres i transport de residus a l'abocador. 
 

b) Es realitzarà un manteniment periòdic de la maquinària, controlant 
especialment els sistemes d'escapament per evitar l'emissió de gasos per la 
combustió. 

 
c) Es regarà la zona per reduir la pols generada pel trànsit rodat. 

 
- Generació de residus: 

 
a) Periòdicament es farà una recollida d'escombraries i una neteja de l'entorn. 

 
b) Les terres excavades es transportaran en camions fins a l'abocador de terres 

més proper. 
 

c) Les escombraries i altres residus es transportaran en camió fins a l'abocador de 
residus. 

 
d) La realització de l'obra amb elements prefabricats de formigó reduirà 

considerablement el volum de residus de l'obra. 
- Impacte sobre la vegetació i el paisatge: 
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Un cop finalitzades les obres es plantaran arbres per promoure una revegetació de la 
zona. 
 

12.9.2 Fase d'explotació 
 
Abocament d'aigües residuals. 
 
- L'aigua utilitzada s’abocarà a la xarxa de clavegueram. 

12.10 PLA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL 

 
El pla de vigilància ambiental (PVA) establirà un sistema que garanteixi el compliment 
de les indicacions i mesures protectores i correctores que conté l’estudi d'impacte 
ambiental. 
 
Les funcions d'aquest PVA són: 
 

- Indicar a l'administració responsable de la vigilància, aquells aspectes del 
projecte susceptibles a ser vigilats. 
 

- Establir un mètode que permeti que es compleixin les mesures correctores. 
 
El pla de vigilància es dividirà en dues fases, una primera fase que correspon a la fase 
de construcció, que correspon des de la fase de replantejament fins a la d'acabament 
de les obres, i la fase d'explotació que tindrà una durada mínima de dotze mesos. Si les 
mesures adoptades no són eficaços s'hauran de redefinir i adoptar les mesures 
necessàries. 

12.10.1 Fase de construcció 

 
- Neteja de les runes deguts als moviments de terres i esfondraments, i controlar 

la naturalesa per evitar l'abocament de materials com plàstics, fustes, orgànics, 
etc. 

 
- Control de l'emissió de partícules i gasos. 

 
- Control dels sorolls provocats per la maquinària i comprovar que es realitza el 

manteniment d'aquesta. 
 

- Evitar treballar en horaris nocturns. 
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12.10.2 Fase d'explotació 

 
- Controlar el correcte creixement de la vegetació plantada. 

 
- Controlar els nivells sonors de la maquinària i comprovar que es realitza el seu 

manteniment. 
 

- Evitar treballar en horaris nocturns. 
 

- Abocament correcte de les aigües residuals a la xarxa de clavegueram. 

12.11 CONCLUSIONS 

 
Després d'haver realitzat l'estudi d'impacte ambiental, i d'aplicar les mesures 
correctores correctes, el projecte de construcció d'un complex poliesportiu al barri del 
Poblenou de Barcelona, és compatible amb el medi ambient, sense produir impactes 
ambientals de consideració. 
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13. ACCESSIBILITAT 



FITXA TÈCNICA D’ACCESSIBILITAT EN L’EDIFICACIÓ  

 

1                      DADES DE 

L ’EDIF ICI  

PROJECTE COMPLEX ESPORTIU DEL POBLENOU (BARCELONA) 

SITUACIÓ 
Adreça:  Carrer Camí Antic de València   ALÇADA * (1) 11 metres 

Municipi: Barcelona   Nº PLANTES PB+1 

ÚS 

Públic X 

PROPIETAT 

Pública X  

INTERVENCIÓ 

Obra nova X 

Privat   Privada      Reforma / Ampliació       

 

2                DEFINICIÓ DELS 

NIVELLS D’ACCESSIBILITAT 

A: ADAPTAT 
Espai o element que permet ser utilitzat de forma autònoma i còmoda per persones amb 

mobilitat reduïda o qualsevol altre limitació. 

P: PRACTICABLE 
Espai o element que permet ser utilitzat de forma autònoma però que no compleix tots els 

requeriments d’adaptat. 

C: CONVERTIBLE 
Espai o element que permet la seva transformació com a mínim en practicable amb petites 

modificacions. 

 
3                 REQUERIMENTS 

DE NIVELL I DE RESERVA  

DEL PROJECTE 

3.1 NIVELLS EXIGITS EN ITINERARIS 

NIVELL D’ACCESSIBILITAT EN ITINERARIS DELS EDIFICIS 

A       En edificis d’ús públic. * (2) 

A       En edificis d’habitatges de V.P.O (en promocions a partir de 33 habitatges). 

A       En edificis d’habitatges amb habitatges reservats. 

P       En edificis d’habitatges i/o de locals sense definició d’ús. 

3.2 RESERVA D’ESPAIS ADAPTATS EN ELS EDIFICIS 

RESERVA D’HABITATGES EN EDIFICIS DE PROMOCIÓ PÚBLICA A CATALUNYA 

      Indicar nombre determinat per l’Administració (el 3 % de la promoció anual d’habitatge). 

RESERVA D’HABITATGES EN VPO 

1       Quan el nombre total d’habitatges de la promoció es trobi entre 33 i 66. 

2       Quan el nombre total d’habitatges de la promoció es trobi entre 66 i 100. 

3       Quan el nombre total d’habitatges de la promoció es trobi entre 100 i 200. 

            Quan el nombre total d’habitatges de la promoció sigui de més de 200 (1 més cada 50). 

RESERVA DE SERVEIS HIGIÈNICS EN EDIFICIS O LOCALS D’ÚS PÚBLIC 

      Indicar nombre (mínim un). 

RESERVA DE PLACES EN ESTABLIMENTS RESIDENCIALS 

1       Quan el nombre total de places es trobi entre 51 i 100. 

2       Quan el nombre total de places es trobi entre 101 i 150. 

3       Quan el nombre total de places es trobi entre 151 i 200. 

4       Quan el nombre total de places sigui de més de 200. 

RESERVA DE PLACES D’APARCAMENT  

4 Indicar nombre de places. 

3.3 RESERVA D’ESPAIS CONVERTIBLES EN ELS EDIFICIS 

RESERVA 
D’ESPAI PER A LA COL·LOCACIÓ D’UN ASCENSOR PRACTICABLE EN EDIFICIS D’ÚS PRIVAT 

DE NOVA PLANTA 

si       
Quan tinguin una alçada superior a PB i pis, llevat dels habitatges unifamiliars, on no sigui 

obligada la instal·lació d’un ascensor. 

 

SEGELLS OFICIALS  

 

 

  

  

 

 

 

DATA:                                                                                     L’ARQUITECTE        



EXIGÈNCIES D’ACCESSIBILITAT EN IT INERARIS  

 

4           CONDICIONS 

D’ACCESSIBILITAT 

EXTERIOR  

4.1 Paviments A 
    

  
P 

    

  
Compactes antilliscants, fermament fixats al suport i sense regruixos 

diferents al gravat de les peces. 

4.2 Desnivells A 
    

  
P 

    

  0 cm (2 cm arrodonits quan no sigui possible enrasar). 

4.3 Alçada A 
    

  
P 

    

  Alçada lliure mínima 2,10 m. 

 

4.4 Portes 
A 

    

  
P 

    

  Amplada 0,80 m. 

A 
    

  
... 

    

  Espai previ  1,50 m. 

... 
    

  
P 

    

  Espai previ  1,20 m. 

 

5         CONDICIONS 

DE MOBIL I TAT 

INTERIOR  

5.1 Paviments A 
    

  P 
    

  
Compactes antilliscants, fermament fixats al suport i sense regruixos 

diferents al gravat de les peces. 

5.2 Desnivells A 
    

  P 
    

  0 cm (2 cm arrodonits quan no sigui possible enrasar). 

5.3 Alçada A 
    

  P 
    

  Alçada lliure mínima 2,10 m. 

 

5.4 Ascensors 
A 

    

  ... 
    

  Sup. cabina  1,40 m
2
 Amplada mín  1,00 m Profunditat mín  1,40 m. 

... 
    

  P 
    

  Sup. cabina  1,20 m
2
 Amplada mín  0,90 m Profunditat mín  1,20 m. 

A 
    

  ... 
    

  Portes automàtiques en recinte i cabina  Amplada 0,80 m. 

... 
    

  P 
    

  Portes automàtiques en cabina                Amplada 0,80 m. 

A 
    

  ... 
    

  Replà  1,50 m. 

... 
    

  P 
    

  Replà  1,20 m. 

 

5.5 Rampes 
A 

    

  ... 
    

  12 % si L  3 m;     10 % si 3 < L  10 m;     8 % si 10 < L  20 m. 

... 
    

  P 
    

  Pendent    12 %. 

A 
    

  P 
    

  Pendent màx transversal  2 %. 

A 
    

  P 
    

   Amplada 0,90m    Amplada en vies d’evacuació 1,00m. 

A 
    

  ... 
    

  Inici i final    1,50 m.     Paviment diferenciat. 

... 
    

  P 
    

  Inici i final    1,20 m.     Paviment diferenciat. 

A 
    

  ... 
    

  Replans intermedis     Llargària  1,50 m. 

... 
    

  P 
    

  Replans intermedis     Llargària  1,20 m. 

A 
    

  P 
    

  

Passamans quan el pendent rampa > 8% i/o desnivell lateral > 20 cm: 

Alçada 0,70 – 0,75 m / 0,90 – 0,95 m; situats als dos costats; 

Prolongats 45 cm en els extrems, morint en paret o terra. 

 

5.6 Escales 
A 

    

  ... 
    

  Amplada 0,90 m     Amplada en vies d’evacuació 1,00m. 

A 
    

  ... 
    

  

Passamans: situats als dos costats; 

Alçada  0,90 – 0,95 m (0,85 trams intermedis); 

Prolongats 45 cm en els extrems, morint en paret o terra. 

A 
    

  ... 
    

  Mínim 3 graons seguits en vies d’evacuació. 

A 
    

  ... 
    

  Màxim 12 graons seguits. 

A 
    

  ... 
    

  Graons (sense volada): alçada màx. 16 cm, estesa mín. 30 cm. 

A 
    

   
    

  Paviment diferenciat. 

A 
    

  ... 
    

  Llargada replà 1,20 m. 

 

5.7 Passadissos 
A 

    

  P 
    

  Amplada 0,90 m     Amplada en vies d’evacuació 1,00m. 

A 
    

  ... 
    

  Espai maniobres    1,50 m. 

... 
    

  P 
    

  Espai maniobres    1,20 m. 

 

5.8 Portes 
A 

    

  P 
    

  Amplada  0,80 m (tiradors tipus barra o maneta) 

A 
    

  ... 
    

  A les dues bandes    lliure 1,50 m.   

... 
    

  P 
    

  A les dues bandes    lliure 1,20 m. 



EXIGÈNCIES D’ACCESSIBILITAT EN ESPAIS ADAPTATS  

 

6      SERVEIS  H IGIÈNICS  

 

6.1 Mobilitat 
A 

   

   Espai lliure maniobres    1,50 m.   Alçada lliure mínima   2,10 m. 

 A 
   

   
Espai transferència lateral(wàter, banyera i dutxa) Amplada   

0,80m. 

 A 
   

   Portes              Amplada  0,80 m. 

 

6.2 Aparells sanitaris A 
   

   

Rentamans (sense peu) 

Alcada  0,80 – 0,85 m (lliure inferior 0,67 m).     Profunditat  0,60 m. 

 A 
   

   

Wàters 

Alçada seient     0,48 – 0,52 m. 

 A 
   

   

Dutxa 

Alçada seient     0,48 – 0,52 m. 

 A 
   

   Aixetes tipus pressió o palanca 

 

6.3 Accessoris A 
   

   
Barres de suport:     Alçada per sobre del seient 0,20 – 0,25 m; 

Fixa en paret i mòbil al costat lliure de l’aparell. 

 A 
   

   Base del mirall         Alçada  0,90 m. 

 

7                 VESTUARIS        
 

7.1 Mobilitat 
A 

   

   Espai lliure maniobres    1,50 m     Alçada lliure mínima   2,10 m. 

 A 
   

   Espai maniobres cabines i dutxes reservades    1,50 m      

 A 
   

   Espai d’accés lateral i/o transferències       Amplada  0,80 m. 

 

7.2 Aparells sanitaris A 
   

   
Dutxes fetes en el terra 

Seient de dutxes reservades                       Alçada 0,48 – 0,52 m. 

 A 
   

   Aixetes tipus pressió o palanca. 

 

7.3 Accessoris A 
   

   
Barres de suport:   Alçada per sobre del seient 0,20 – 0,25 m; 

Fixa en paret i mòbil al costat lliure de l’aparell 

 A 
   

   Base del mirall            Alçada    0,90 m. 

 A 
   

   Penjador                     Alçada     1,40 m. 

 

8               DORMITORIS  
 

8.1 Mobilitat 
A 

   

   Espai lliure maniobres    1,50 m     Alçada lliure mínima   2,10 m. 

 A 
   

   Espai d’accés lateral (llit i armaris)       Amplada  0,80 m. 

 A 
   

   Portes armari                                         Amplada  0,80 m. 

 

9            APARCAMENTS  
9.1 Accés i mobilitat A 

   

   Condicions d’itinerari adaptat. 

9.2 Dimensions de places 

reservades 
A 

   

   Plaça individual mínima   3,30 x  4,50 m     * (3) 

 

10             MECANISMES  
 

10.1 Abast 
A 

   

   
Col·locació i manipulació                 0,40  Alçada  1,40 m. 

 A 
   

   Inspecció visual                                Alçada  1,10 m. 

10.2 Accionament A 
   

   
Pressió o palanca. 

 

11                 MOBIL IARI  
11.1 Taules i taulells A 

   

   Alçada  0,75 – 0,80 m  (lliure inferior  0,67 m).    Profunditat  0,60m. 

11.2 Prestatges i calaixos A 
   

   Col·locació i manipulació                 0,40  Alçada  1,40 m. 

 A 
   

   Inspecció visual                                Alçada  1,10 m. 

 

11.3 Bancs 
A    

   
Alçada de seient  0,45 m. 

 A    

   
Alçada bancs de recolzament  0,60 m. 

EXIGÈNCIES D’ACCESSIBILITAT EN ESPAIS CONVERTIBLES  

 

12        ESPAI  RESERVAT 

PER UN ASCENSOR 

PRACTICABLE  

TIPUS D’ASCENSOR Oleodinàmic       Elèctric       

 

12.1 Recinte 
C 

   

   Amplada      m Profunditat       m 

 C 
   

   Espai damunt de l’última parada        Alçada      m 

 C 
   

   Amplada portes      m  

12.2 Fossat C 
   

   Quan v  1m/seg      m  

12.3 Sala màquines C 
   

   Amplada      m Profunditat      m Alçada      m 



 

13       OBSERVACIONS:  
 

      

 

N O R M A T IV A  D ’A C C E S S IB IL ITA T  E N  L ’E D IF IC A C IÓ  A  C A T A LU N Y A  

 

- Llei 13/1982 d’Integració social dels Minusvàlids. Titol IX, secció primera de Mobilitat i Barreres Arquitectòniques (arreu de l’estat). 

- Llei 20/91 de Promoció de l’Accessibilitat i de Supressió de Barreres Arquitectòniques aprovada el 13 de novembre de 1991. 

- Reial Decret 556/1989, d’Accessibilitat en els edificis d’habitatges de protecció oficial (arreu de l’estat). 

- Decret 135/95, Codi d’Accessibilitat. 

 
Aquesta fitxa no implica el compliment de la Normativa específica de cada Ajuntament. 

 

 

C O M E N T AR IS  I  IN S T R U C C IO N S  

 

LA PÀGINA ÉS EL FULL DE REQUERIMENTS GENERALS D’ACCESSIBILITAT QUE HAURÀ DE COMPLIR EL PROJECTE D’ACORD AMB LA NORMATIVA 
VIGENT. 

 
- L’APARTAT 1 S’EMPLENA AMB LES DADES DE L’EDIFICI. 
 
- L’APARTAT 3 S’EMPLENA REMARCANT ELS REQUADRES DE COLOR GRIS QUE AFECTEN AL PROJECTE. LES LLETRES O NOMBRES IMPRESOS SÓN ELS REQUERIMENTS DE LA 

NORMATIVA. QUAN EN EL PROJECTE S’ADOPTI UNA OPCIÓ ALTERNATIVA A LA NORMA, CLADRÀ EMPLENAR EL REQUADRE GRIS BUIT AMB LA LLETRA  O NOMBRE 
CORRESPONENT I REMARCAR-HO. A MÉS CALDRÀ JUSTIFICAR LA SOLUCIÓ EN L’APARTAT D’OBSERVACIONS. 

 

* (1) L’alçada es refereix al desnivell entre la rasant en el portal i l’última planta d’accés als habitatges, locals, dependències, o espais d’ús comú. 
 

* (2) La construcció, l’ampliació i la reforma dels edificis de titularitat pública o privada destinats a un ús públic s’efectuaran de manera tal que resultin adaptats per a 
persones amb limitacions. Els elements existents dels edificis a ampliar o reformar l’adaptació dels quals requereixi mitjans tècnics o econòmics desproporcionats seran, 
almenys, practicables. (Art. 6.1 Llei d’Accessibilitat) 

 

LES PÀGINES SEGONA I TERCERA SÓN FULLS ON S’ESPECIFIQUEN ELS PARÀMETRES DE DISSENY QUE DETERMINEN ELS NIVELLS D’ACCESSIBILITAT 
EXIGITS ALS ITINERARIS I ESPAIS. 
 

- CADA APARTAT ES COMPLIMENTA REMARCANT EL REQUADRE O COLUMNA GRIS QUE CONTÉ LA LLETRA CORRESPONENT AL NIVELL ADOPTAT I QUE JA VA QUEDAR 
DETERMINAT EN LA SELECCIÓ FETA EN L’APARTAT DE REQUERIMENTS DE NIVELL DEL FULL 1 (QUAN NO COINCIDEIXI AMB AQUELLA OPCIÓ CALDRÀ JUSTIFICAR-HO EN 
L’APARTAT D’OBSERVACIONS). 

 

 

* (3) El Manual Europeu per a un entorn urbanitzat accessible recomana com a dimensions de plaça d’aparcament en bateria doble adaptada (amb pas compartit)  5,50 x 
5,00 m. 
 
 

L’APARTAT D’OBSERVACIONS ESTÀ PREVIST PER JUSTIFICAR LES SOLUCIONS ALTERNATIVES A LA NORMATIVA AIXÍ COM PER RECOLLIR ALTRES 
CONSIDERACIONS QUE AFECTIN AL PROJECTE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica d’Accessibilitat en l’edificació redactada per l’OCT del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i l’Institut de Disminuïts de l’Ajuntament de Barcelona i concensuada per a la 
Generalitat de Catalunya i Diputacions Provincials. 
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14. CONTROL DE QUALITAT 
 
14.1 INTRODUCCIÓ 
 

14.1.1 Objectiu i planejament general 

 
Per arribar als nivells de qualitat recollits en el Plec de Condicions Tècniques de la obra 
(PCT), cal definir i programar una sèrie d'operacions de control (inspeccions i assaigs), 
que han de servir com a base del pla d'autocontrol de qualitat del contractista (PAQ), 
constituint el nivell mínim exigible. Aquestes operacions de control seran realitzades 
pel contractista sota la supervisió de la Direcció d'Execució de l'Obra (DEO). 
 
A l'inici de l'obra, la DEO estudiarà el pla d'autocontrol del contractista, i proposarà els 
canvis que consideri oportuns per ajustar les actuacions a les necessitats reals de 
l'obra. En conseqüència, el PAQ ha de ser un document viu, que permeti l'adaptació a 
la realitat canviant de l'obra. 
 
En el control de qualitat de qualsevol obra cal distingir entre el control de materials i el 
dels processos d'execució, incloent dins d'aquest darrer els controls geomètrics i les 
proves d'acabat. 
 
La qualitat final es veu condicionada tant pels processos d'execució com per la qualitat 
intrínseca dels materials. Aquests, fruit de processos industrials, presenten 
característiques bastant estables i, en molts casos, arriben acompanyats de certificats 
de garantia de qualitat. És per això que en aquest pla es centrarà, principalment, en el 
control dels processos d'execució, confiant quasi sempre a inspeccions visuals o 
comprovacions senzilles que no requereixen de l'actuació d'una empresa 
especialitzada, sense oblidar el paper imprescindible que desenvolupen els laboratoris 
en el control de qualitat dels materials. 

14.1.2 Interrelació amb els sistemes d'organització dels contractistes 
 
En el moment de plantejar criteris de control de qualitat que puguin resultar efectius 
en les obres, no es pot oblidar que les empreses constructores disposen normalment 
de sistemes d'organització interna d'assegurament de la qualitat (procediments ISO 
9000), que, potencialment, són eines molt vàlides per arribar als nivells de qualitat 
exigits. 
 
Atès que l'aplicació de les esmentades normes ISO ha comportat la unificació de 
nomenclatures i sistemàtiques, el pla de control aprofita l'estructuració que s'hi 
defineix per facilitar la integració als sistemes propis de les empreses constructores. Es 
tracta de provocar una necessària continuïtat entre el pla de control de projecte i el pla 
d'autocontrol (o pla de qualitat) del contractista, que deixi clara l'assumpció dels 
criteris de projecte en el document de la contracta. 
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Cal tenir en compte, en primer lloc, que els objectius i l'abast del sistema de qualitat 
d'una empresa constructora, tot i estar certificada ISO, els marca la pròpia empresa, i 
per tant, es poden trobar diferències notables entre unes i altres. 
 
Per poder valorar el sistema de qualitat que posseeix una empresa resulta 
imprescindible analitzar els objectius que s'han plantejat, i no quedar-se exclusivament 
amb la etiqueta de presentació. La possessió del certificat ISO no pressuposa la 
correcta aplicació a totes les obres, i menys encara, la coincidència amb els objectius 
de qualitat que pugui plantejar el promotor. 
 
Feta aquesta puntualització teòrica, cal assenyalar que la realitat mostra una bona 
uniformitat entre els diferents sistemes de qualitat de les empreses; uniformitat que 
resulta suficient com per plantejar en anàlisi conjunts. 
 
En base a aquesta uniformitat, es presenta a continuació, una breu descripció dels 
apartats en que solen estructurar-se els plans de qualitat dels contractistes, destacant 
aquells on s'incideix en aquest pla de control: 
 

1. Descripció de l'obra. El pla de qualitat comença explicant les característiques 
generals de l'actuació, recollint especialment aquells aspectes que més es 
relacionen amb la qualitat de l'obra. 

 
2. Relació d'activitats que es controlen. Cal tenir en compte que ser molt ambiciós 

pot portar a no aplicar correctament el sistema. És fonamental saber discernir 
el que és realment important, per no malbaratar esforços en temes secundaris 
que poden provocar engany, i serveixen d'excusa per invalidar tota la 
sistemàtica. Dins del pla de control del projecte, es farà una relació de les 
activitats que, com a mínim, hauran de ser considerades en el pla de qualitat 
del contractista. 

 
3. Organització de l'obra. Organigrama on es detalles les persones que 

intervindran (fins al nivell d'encarregat fins i tot), indicant el càrrec i les 
funcions de cada un. Es pot acompanyar d'un registre de signatures. Es tindrà 
de fer extensiu al personal de les empreses subcontractades. 

 
4. Revisió del projecte. Llistat dels problemes que s'hagin detectat (coherència de 

documents, falta de definició o definició no satisfactòria, etc.). Tenir constància 
dels possibles problemes amb temps suficient per a la seva anàlisi, és 
fonamental en la qualitat final de l'obra. 

 
5. Control de documents. Relació dels documents aplicables al projecte controlant 

les versions vigents (legislació, normatives, documents del projecte, etc.). El pla 
de control de projecte ha de ser un d'aquests documents. 
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6. Recollida dels procediments d'execució de les activitats que es controlen. 

Aquests procediments han de ser compatibles amb el plec de condicions del 
projecte. Cal advertir que, en aquest punt, s'acostuma a incloure textos 
genèrics que "engreixen" el document i que, en molts casos, no aporten gran 
cosa. S'ha de valorar tot això que sigui específic per a l'obra concreta. 

 
7. Compres i recepció de materials. Aquest apartat inclou normalment la definició 

del proveïdor dins d'una relació d'industrials "aptes" confeccionada per la 
pròpia empresa, és a dir, el subministrador no s'ha de escollir exclusivament 
per criteris econòmics. A banda d'això, es redacten les especificacions de 
compres, que són un resum de les condicions tècniques que s'han d'exigir al 
material concret, i es detallen les operacions de control a realitzar en la 
recepció de materials: control de certificats, inspeccions visuals, mesures 
geomètriques, assaigs de laboratori, etc. Aquest apartat, en concret el pla 
d'assaigs de recepció, haurà d'estar d' acord amb el contingut del pla de control 
de projecte en el seu apartat de control de materials. 
 
Un concepte important relacionat amb aquest punt és la traçabilitat, que 
consisteix a deixar constància documental del destí físic (parts concretes de la 
obra) on s'ha fet ús d'un determinat material. Resulta habitual entre les 
empreses, i per altra banda molt convenient, tenir cura de la traçabilitat del 
formigó utilitzat a l'obra, però no és freqüent que s'apliqui en altres materials. 

 
8. Programa de punts d'inspecció i assaig (PPI/PA) per verificar les condicions 

d'execució de les activitats que es controlen. S'indiquen les inspeccions (o 
assaigs) que s'han de realitzar, documents o normatives que s'han de tenir en 
compte, freqüències de mostreig, responsables de realitzar-les, si corresponen 
a punts d'espera o avís i els criteris de acceptació o rebuig. Una inspecció 
qualificada com punt d'espera o avís, per al procés d'execució de l'activitat fins 
que s'hagi donat per bo l' resultat d'aquesta inspecció (punt d'espera), o s'hagi 
produït la notificació corresponent (punt d'avís). 

 
9. Fitxes d'execució que desenvolupen el programa de punts d'inspecció anterior. 

Es tracta de sectoritzar l'obra per establir la relació entre els resultats de les 
inspeccions i la part de l'obra afectada. La fitxa de execució és el resultat 
d'aplicar un PPI/PA a un sector determinat. 

 
10. Formats tipus de "no conformitat" i "accions correctores". Quan una inspecció 

resulta no acceptable, s'aixeca una no conformitat, que pot ser poc important 
(de correcció immediata) o greu. En aquest últim cas, apareix una acció 
correctora per deixar constància escrita de la solució proposada per el 
problema concret. 
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El pla de qualitat es completa amb llistats de calibració d'aparells, programació de 
compres de materials, instruccions tècniques relacionades amb els contractes de 
subministradors i subcontractistes, etc. 
 
Com s'ha dit al principi d'aquest apartat, el pla de qualitat de l'empresa constructora 
ha de ser una eina potencialment molt útil per a la qualitat final de l'obra. Cal no caure 
en el fàcil recurs del desprestigi, moltes vegades basat en anècdotes concretes, i tenir 
la clara voluntat de utilitzar-lo, com una dada més del funcionament de l'obra que, 
naturalment, haurà de ser contrastada amb la supervisió directa del director 
d'execució. 

 14.2 CONTROL DE MATERIALS 
 
Per cada un dels materials utilitzats en l'obra cal garantir una sèrie de paràmetres de 
qualitat. La justificació d'aquests nivells de qualitat pot arribar, en principi, de diferents 
maneres: 
 

- Presentació de la marca de qualitat del producte (AENOR o similar). No s’ha de 
confondre aquest concepte amb el certificat de qualitat de l'empresa fabricant, 
que és un reconeixement centrat en la seva gestió. La marca de qualitat de 
producte implica l'existència d'un procediment de fabricació establert i una 
campanya sistemàtica d'assaigs que garanteixin uns determinats paràmetres de 
qualitat per aquell producte. 

 
- Certificat d'assaigs realitzats per un laboratori acreditat (no encarregats 

específicament per l'obra concreta), sempre que s'hagin realitzat en data 
representativa, a criteri de la DEO. No s'han d'acceptar resultats d'assaigs antics 
de dubtosa relació amb el producte actual. 

 
- Realització d'assaigs encarregats específicament per l'obra concreta, a realitzar 

durant la seva execució. 
 
Per a la major part dels materials que intervenen a l'obra es considera suficient 
qualsevol de les tres justificacions de qualitat, acompanyades d'una inspecció visual de 
recepció realitzada per un tècnic competent. Pels altres casos serà obligatòria la 
realització d'una campanya específica d'assaigs per part d'un laboratori acreditat. 
 
Com a norma general, no s'iniciarà l'execució d'una unitat d'obra concreta mentre no 
disposin dels documents acreditatius del nivell de qualitat dels materials components, i 
els resultats hagin estats expressament acceptats per la DEO. Aquests documents 
acreditatius quedaran arxivats i s'integraran al document EDC de final d'obra (EDC = 
Estat de Dimensions i Característiques de la obra executada). 
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Si per raons d'urgència, cal utilitzar en obra un material que no ha estat degudament 
rebut, per exemple per estar pendent de presentació dels resultats d'assaig, caldrà 
obligatòriament una acceptació provisional de la DEO i un seguiment estricte, per part 
del contractista, del destí final d'aquest material a l'obra (traçabilitat). 

14.3 CONTROL D'EXECUCIÓ 
 
El control d'execució es basa en inspeccions sobre els procediments de construcció i en 
les proves finals d'acabat que, en general, són també inspeccions visuals recolzades 
amb comprovacions que poden ser senzilles o que requereixin l'actuació d'un 
laboratori especialitzat. 
 
El contractista, en la seva oferta, ha de presentar un avanç del pla d'autocontrol de 
qualitat que aplicarà a l'obra, que, en cas de ser adjudicatari, haurà perfeccionar abans 
del inici de les obres. Cal tenir en compte que, en molts casos, el PAQ no podrà 
redactar totalment en aquest moment. Allà on per falta de dades o nivell de definició, 
no es puguin concretar tots els punts que contempla, s'haurà d'arribar al detall 
suficient que permeti el seu desenvolupament posterior. El PAQ és llavors un 
document viu, capaç de recollir les circumstàncies particulars de l'obra que es vagin 
coneixent en el transcurs de la seva execució. 
 
El pla d'autocontrol del contractista haurà de contemplar, com a mínim, les següents 
activitats de control: 
 

- Fonamentacions. 
- Estructura. 
- Tancaments de façana. 
- Coberta. 
- Revestiments ( acabats ) horitzontals i verticals. 
- Instal·lacions : 

               Sanejament. 
               Fontaneria. 
               Electricitat. 
 
Dins l'esmentat pla de qualitat, el contractista indicarà, per a cada activitat de control, 
el procediment d'execució i el programa de punts d'inspecció i assaig (PPI/PA) que 
aplicarà. 
 
Aquest document (PPI/PA) ha de recollir la relació d'operacions de control que el 
contractista realitzarà durant el desenvolupament i en acabar cada activitat a 
controlar. 
 
De cada operació de control s'indicarà : 
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- Punt a controlar: Disposició de la ferralla, verticalitat d'un mur, etc. 
- Freqüència de control : Per lot (cada 100 m2 per exemple), diària, a l'inici de la 

activitat, etc. 
- Procediment o normativa a aplicar (si és el cas): Norma d'assaig, instrucció EHE, 

etc. 
- Responsable de realitzar la inspecció o l'assaig: Cap d'obra, encarregat, DEO, 

laboratori, etc. 
- Criteris d'acceptació o no conformitat: Resultats a obtenir, toleràncies, etc. 

 
També es farà constar si el punt de control és un punt d'espera o avís, és a dir, si 
l'execució de l' activitat ha de quedar aturada mentre el responsable de la inspecció no 
doni el seu vistiplau o hagi estat informat, respectivament. 
 
En la fase d'execució de l'obra, l'aplicació del programa de punts d'inspecció sobre un 
element concret donarà lloc a una fitxa d'execució o registre. Abans del inici de l'obra, i 
de manera consensuada amb la DEO, s'establirà una sectorització de l'obra que assigni 
localització a les diferents fitxes d'execució a omplir. S’establiran també els 
procediments de documentació de les no conformitats i de les accions correctores, 
seguint la sistemàtica que disposi el propi contractista. 
 
Tota aquesta documentació que s'anirà generant durant el execució de l'obra, quedarà 
arxivada i formarà part del document EDC de final d'obra. 

14.4 PRESSUPOST DE CONTROL DE QUALITAT 
 
L'import resultant és de 12.438,13 euros que representa un 1,0 % del pressupost de 
execució material de l'obra. 

14.5 LLISTAT DE CONTROLS 
 
A continuació es descriuen els controls que ha de dur a terme sobre els materials amb 
la finalitat de complir el decret 375/88 d'1 de setembre de 1988 publicat al DOG amb 
data 28/12/88 i desenvolupat en l'ordre de 13 de setembre de 1989. 

0. - MOVIMENT DE TERRES 
 
0.1. - Terraplenament amb terres adequades 
 

0.1.1. Control a laboratori 
 
- Assaig Proctor Modificat, segons NLT - 108. 
- Anàlisi granulomètric, segons NLT -104. 
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- Assaig C.B.R. 
 
0.1.2. Determinació de la densitat i humitat " in situ" 

 
0.2. - Base Material Granular 
 

0.2.1. Control a laboratori 
 
- Assaig Proctor Modificat, segons NLT - 108. 
- Anàlisi granulomètric, segons NLT -104. 
 
0.2.2. Determinació de la densitat i humitat " in situ" 
 
 

1. - ACER PER A ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 
 
1.1. - Tipus i control d'assaigs 
 

1.1.1. Control d'apreciació de característiques en la recepció 
 
- Identificació. 
- Bon estat aparen 
- Sigles de fàbrica. 
- Símbol de la classe d'acer. 
- Assaig amb líquids penetrants. 
- Assaig amb radiografies. 
 
1.1.2. Assaig de recepció 
 
No serà necessari sempre que les característiques a la recepció compleixin la 
apartat anterior 

2. - FORMIGÓ EN MASSA I ARMAT 
 
2.1. - Tipus i control d'assaig 

 
2.1.1. Control d'apreciació de característiques en la recepció 
 
- Control del full de subministrament. 
- Control del temps transcorregut entre la fabricació i la posada de la obra 
del formigó. 
- Assaig de consistència. 
 
2.1.2. Assaigs previs 
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Per formigó de central servit amb addicions. Són sempre obligatoris. 
 
2.1.3. Assaigs de control 
 
Serà preceptiu com a mínim un nivell normal. 
 
2.1.4. Control estadístic 
 
Igual que l'anterior serà preceptiu com a mínim el control estadística nivell 
normal. 

3. - GUIXOS, ESCAIOLES I PRODUCTES AFINS 
 
3.1. - Tipus de control i assaigs 
 

3.1.1. Control d'apreciació de característiques aparents. 
- Identificació. 
- Envasat. 
- Bon estat aparent. 
- Homologació. 
- Segell de qualitat o certificat de conformitat. 

4. - MATERIAL PER AÏLLAR EL FOC 
 
4.1. - Tipus de control i assaigs 
 

4.1.1. Control d'apreciació de característiques en la recepció: 
 
- Identificació. 
- Certificat acreditatiu del fabricant. 

5. - MATERIALS PER AÏLLAMENT TÈRMIC 
 
5.1. - Tipus i control d'assaig 
 

5.1.1. Control d'apreciació de característiques en la recepció: 
 
- Identificació. 
- Homologació. 
- Segell de qualitat. 
- Certificat de conformitat oficial. 
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No s'admetrà en cap concepte l'ús de poliestirens esteses i fibres de vidre que no 
estiguin homologats i que no disposin de certificat de conformitat expedit per la " 
Comissió de Vigilància i Certificació del Ministeri d'Indústria i Energia". 

6. - TOTXOS CERÀMICS 
 
6.1. - Tipus i control d'assaig 
 

6.1.1. Control d'apreciació de característiques en la recepció: 
 
- Bon estat del material. 
- Identificació. 
- Contrast amb la mostra prèvia acceptada. 
- Segell de qualitat. 
- Certificat de conformitat oficial. 
- Control estadístic a nivell reduït. 
 
6.1.2. Assaigs previs 
 
6.1.3. Assaigs de control 
 
Es simplificarà la recepció al control de característiques aparents quan els 
materials portin el segell INCE o vinguin avalats per certificats de control o 
assaigs realitzats per laboratoris acreditats. 
 
La direcció de l'obra podrà substituir la realització d'assaigs previs per la 
presentació de certificats d'assaigs realitzats per un altre laboratori acreditat 
aliè a la fàbrica, on consti, expressament que la presa de mostres l'ha efectuat 
el laboratori, com també la data de la presa. Només tindran validesa fins a 6 
mesos desprès de la presa de la mostra. 

 
7. - MATERIAL D'IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTA 
 
7.1. - Tipus i control d'assaig 
 

7.1.1. Control d'apreciació de característiques en la recepció: 
 
- Bon estat del material. 
- Identificació. 
- Segell de qualitat. 
- Certificat de conformitat oficial. 
 
7.1.2. Assaig estanquitat 
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8. - ELEMENTS PREFABRICATS DE FORMIGÓ 
 
8.1. - Tipus i control d'assaig 
 

8.1.1. Control d'apreciació de característiques en la recepció: 
 
- Bon estat del material. 
- Identificació. 
- Segell de qualitat. 
- Certificat de conformitat oficial. 
 
8.1.2. Assaig de recepció. 

 
No serà necessari sempre que les característiques de la recepció compleixin 
l'apartat anterior. 
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15. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 



Complex Esportiu del Poblenou
Carrers Camí Antic de València, Espronceda, Lope de Vega i Pallars
Barcelona
Juny 2014

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 19/06/14

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €25,87h Oficial 1aA0121000

 €25,87h Oficial 1a paletaA0122000

 €25,87h Oficial 1a encofradorA0123000

 €25,87h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €26,30h Oficial 1a soldadorA0125000

 €25,87h Oficial 1a col�locadorA0127000

 €26,31h Oficial 1a fusterA012A000

 €25,87h Oficial 1a pintorA012D000

 €25,14h Oficial 1a vidrierA012E000

 €26,29h Oficial 1a manyàA012F000

 €26,73h Oficial 1a calefactorA012G000

 €26,73h Oficial 1a electricistaA012H000

 €26,73h Oficial 1a lampistaA012J000

 €26,73h Oficial 1a muntadorA012M000

 €25,87h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €22,97h Ajudant encofradorA0133000

 €22,97h Ajudant ferrallistaA0134000

 €23,06h Ajudant soldadorA0135000

 €22,97h Ajudant col�locadorA0137000

 €23,15h Ajudant fusterA013A000

 €22,97h Ajudant pintorA013D000

 €23,06h Ajudant manyàA013F000

 €22,94h Ajudant calefactorA013G000

 €22,94h Ajudant electricistaA013H000

 €22,94h Ajudant lampistaA013J000

 €22,97h Ajudant muntadorA013M000

 €21,64h ManobreA0140000

 €22,39h Manobre especialistaA0150000



Complex Esportiu del Poblenou
Carrers Camí Antic de València, Espronceda, Lope de Vega i Pallars
Barcelona
Juny 2014

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 19/06/14

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €62,98h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kWC1311120

 €47,51h Retroexcavadora petitaC1315010

 €67,87h Retroexcavadora mitjanaC1315020

 €205,12h Retroexcavadora gran sobre eruguesC1315230

 €71,95h Retroexcavadora mitjana amb bivalva batilonC1315B20

 €64,01h Motoanivelladora petitaC1331100

 €56,69h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 tC1335080

 €74,41h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €13,70h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133A030

 €9,82h Picó vibrant amb placa de 30x33 cmC133A0J0

 €59,35h Camió per a transport de 24 tC1501A00

 €47,88h Camió cisterna de 8 m3C1502E00

 €48,98h Camió grua de 3 tC1503300

 €28,43h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulicC1505120

 €55,05h Grua autopropulsada de 12 tC150G800

 €176,19h Camió amb bomba de formigonarC1701100

 €1,91h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granelC1704100

 €1,99h Formigonera de 165 lC1705600

 €88,14h Estenedora per a paviments de formigóC1709A00

 €9,44h Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb
aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim

C200H000

 €3,68h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200P000

 €37,20h Equip per a reducció del nivell freàtic en 2 m i 75 m de
llargària amb una llança de succió per metre de 3 m de
fondària amb bomba de 22 kW i 320 m3/h de cabal màxim

CZ15C180



Complex Esportiu del Poblenou
Carrers Camí Antic de València, Espronceda, Lope de Vega i Pallars
Barcelona
Juny 2014

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 19/06/14

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,25m3 AiguaB0111000

 €20,37t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €20,37t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mmB0311500

 €22,90t Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020

 €18,78t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

B0331Q10

 €22,19t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mmB0332300

 €23,02m3 Tot-u artificialB0372000

 €16,28m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclatsB037R000

 €96,95m3 Argila expandida de granulometria 3 a 8 mm i densitat 350
kg/m3, en sacs

B03E1440

 €118,86t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €122,91t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 42,5 N segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B0514501

 €0,10kg Calç aèria CL 90B0532310

 €0,34kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons
norma UNE-EN 13888, de color

B05A2103

 €72,57m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B064300C

 €70,72m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B064500C

 €79,34m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B065910C

 €82,76m3 Formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluida, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa

B065960A

 €79,96m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa

B065960B

 €79,04m3 Formigó per a paviments HF-4 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica

B06B2300

 €72,82m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
10 mm, HL-150/P/10

B06NLA1C

 €49,61t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7.5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0710180
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 €44,18t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0710250

 €0,35kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004B0711010

 €3,93kg Morter sintètic de resines epoxiB0714000

 €1,46dm3 Morter sense retracció per anivellament de plaques de
ciment i sorra

B071U001

 €3,02kg Adhesiu en dispersió aquosaB0901000

 €4,91kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintèticB0911000

 €1,21kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mmB0A14200

 €1,10kg Filferro recuit de diàmetre 3 mmB0A14300

 €1,29kg Clau acerB0A31000

 €1,60kg Clau acer galvanitzatB0A32000

 €0,17u Cargol autoroscant amb volanderaB0A5AA00

 €0,17u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visB0A61600

 €0,99u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femellaB0A62F00

 €0,69u Abraçadora metàl�lica, de 47 mm de diàmetre interiorB0A71H00

 €1,17u Abraçadora metàl�lica, de 60 mm de diàmetre interiorB0A71K00

 €0,30u Abraçadora plàstica, de 18 mm de diàmetre interiorB0A75700

 €0,34u Abraçadora plàstica, de 22 mm de diàmetre interiorB0A75900

 €0,44u Abraçadora plàstica, de 28 mm de diàmetre interiorB0A75C00

 €0,51u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interiorB0A75E00

 €0,73u Abraçadora plàstica, de 42 mm de diàmetre interiorB0A75G00

 €0,96u Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interiorB0A75J00

 €1,47u Abraçadora plàstica, de 63 mm de diàmetre interiorB0A75K02

 €0,67kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

B0B2A000

 €1,49m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:5-5 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

B0B34153

 €10,87m2 Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 4
nervis separats entre 250 i 270 mm i una alçària entre 40 i
50 mm de 0.6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 13 i 21
cm4 i una massa superficial entre 5 i 6 kg/m2, acabat llisde
color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782

B0CH8D30

 €9,95m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat
mitjana, de 22 mm de gruix

B0CU50K0
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 €0,49m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €238,05m3 Llata de fusta de piB0D31000

 €1,26m2 Plafó metàl�lic de 50x100 cm per a 50 usosB0D81480

 €2,82l DesencofrantB0DZA000

 €1,29u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x150 mm
de cara vista, gris, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3

B0E244F6

 €1,51u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm
de cara vista, gris, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3

B0E244L6

 €1,94u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x300 mm
de cara vista, de color, categoria I, segons norma UNE-EN
771-3

B0E244W2

 €1,79u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 500x200x200 mm,
per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3

B0E245L1

 €0,20u Maó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1DEA1

 €0,21u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la
norma UNE-EN 771-1

B0FA12A0

 €15,43m2 Rajola de gres extruït antilliscant esmaltat de forma
rectangular, de 16 a 25 peces/m2, preu alt

B0FGU200

 €7,88m2 Rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de valència, de
forma rectangular, de 46 a 75 peces/m2, preu mitjà, grup BIII
(UNE-EN 14411)

B0FH3153

 €1,10kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col�locar amb
cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant

B44Z5015

 €1,10kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col�locar
amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

B44Z502A

 €1,18kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col�locar
amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

B44Z50BA

 €1,29kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i
omega, tallat a mida i galvanitzat

B44ZB052

 €1,12kg Perfil HEB-140 d'acer laminat en calent, ref. HEB-140 de la
sèrie PERFILS de CELSA

B44Z5011BQYC

 €38,56m2 Llosa alveolar de formigó pretesat de 15 cm d'alçària i 100 a
120 cm d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de
54,0 a 66,6 kNm per m d'amplària de moment flector últim

B4LV03H5

 €36,39m Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15 cm,
com a màxim, amb la superfície superior acabada amb
corindó

B4PQU001
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 €77,05m Grada de formigó prefabricat d'una peça en forma de L de
80x45 cm, de 3 a 4 m de llargària

B4PRU001

 €1,16m Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de
fàbrica, d'acer galvanitzat de 150 mm d'amplària, amb rodó
longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó transversal de 3.75
mm de diàmetre

B4Z21F20

 €113,78m Materials per a la formació de ràfec, amb canal de desguàs,
per a coberta contínua de safates d'alumini, de planxa
d'alumini d'1 mm de gruix, preformada i de 80 cm de
desenvolupament, acabat gofrat, amb part proporcional de
barrera de vapor, aïllament tèrmic de llana de roca, carril
d'alumini extruït amb clips de subjecció, inclosos els perfils i
elements de fixació

B5ZEUK50

 €6,38m Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de
diàmetre 200 mm

B5ZH1D80

 €53,79m Reixa rectangular de desguàs d'acer galvanitzat, de 200 mm
d'amplària i bastiment amb perfil L de 20x20 mm

B5ZH78Y0

 €5,62u Ganxo i suport de PVC per a canal de PVC rígid, de D 200
mm

B5ZHBD80

 €0,29u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i
goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

B5ZZJLPT

 €270,42u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplària 6
m i 2 m d'alçària, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat,
per a tanca mòbil de malla metàl�lica i per a 2 usos

B6AZ59A1

 €0,96m2 Làmina de polietilè expandit no reticulat, de 3 mm de gruixB7C75300

 €2,94m2 Feltre de llana de roca de 20 a 25 kg/m3 de 80 mm de gruix
amb paper kraft

B7C91B10

 €16,47dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

B7J50010

 €16,03dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

B7J50090

 €32,69m2 Panell acústic autoportant de llana de roca volcànica, amb la
cara vista revestida per un vel mineral d'última generació,
pintat en color blanc, de 2400x600x40 mm, amb el cantell
recte, ref. 567511000DA5 de la sèrie Blancs llisos de
ROCKWOOL

B842AJM4EC4M

 €4,22m2 Entramat metàl�lic vist amb suspensió autoanivelladora de
barra roscada, preu superior, per a cel ras de plaques de
60x240 cm

B84ZA1L0

 €11,26kg Esmalt sintèticB89ZB000

 €14,76kg Pintura partícules metàl�liquesB89ZM000

 €10,84kg Pintura intumescentB89ZT000

 €11,12kg Vernís epoxi de dos componentsB8AZE200



Complex Esportiu del Poblenou
Carrers Camí Antic de València, Espronceda, Lope de Vega i Pallars
Barcelona
Juny 2014

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 19/06/14

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €10,78kg Imprimació antioxidantB8ZAA000

 €10,31kg Imprimació per a pintura intumescentB8ZAG000

 €5,46m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3.5 MPa), segons UNE-EN 1340

B96512C0

 €0,84u Llambordí granític de 18x12x12 cm de recuperacióB9B1U010

 €9,65m2 Paviment de peces prefabricades de formigo de 60x60 cm i
4 cm de gruix

B9F1V004

 €12,73m2 Làmina de linòleum en rotlle, classe 23-32-41 segons
UNE-EN 548 i de 2mm de gruix

B9P67A26

 €0,20m Cordó de PVC de 4 mm de diàmetreB9PZ1400

 €32,62m2 Post per a parquet flotant, multicapa, amb capa d'acabat de
gruix de 2,5 a 2,9 mm, de fusta de roure americà de qualitat
alta envernissat, de llargària > 1900 mm, d'amplària de 180
a 200 mm, i de gruix total 14 mm, amb 3 llistons per post,
amb unió per a encolar

B9QG493E

 €145,09u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un llum de 80x215 cm,
amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes
d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i
esmaltat de planxa d'acer conformada en fred

BABGU030

 €153,16u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un llum de 90x215 cm,
amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes
d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i
esmaltat de planxa d'acer conformada en fred

BABGU040

 €170,77m2 Finestra d'alumini lacat blanc, per a col�locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un
buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana

BAF1847C

 €160,82m2 Finestra d'alumini lacat blanc, per a col�locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un
buit d'obra de 2,5 a 3,24 m2 de superfície, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana

BAF1867C

 €365,22m2 Porta d'alumini lacat blanc, per a col�locar sobre bastiment
de base, amb dues fulles de vaivé, per a un buit d'obra de
3,25 a 4,24 m2, elaborada amb perfils de preu alt

BAFAE40C

 €3,96m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20
mm

BAN51200
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 €5,07m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20
mm

BAN51400

 €76,02u Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents de fusta
de pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de 80 cm
d'amplària i de 210 cm d'alçària

BAP36186

 €61,61u Fulla batent per a porta interior, de taulell fenòl�lic de 22 mm
de gruix, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

BAQDC486

 €52,06u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, de cares
llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix
xapades amb melamina, estructura interior de fusta, de 80
cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

BAQDU135

 €935,83u Porta tallafocs metàl�lica, EI2-C 90 de dues fulles batents
per a una llum de 180x210 cm, preu alt amb tanca antipànic

BASA82SB

 €123,08m2 Gelosia d'acer galvanitzat pintat al forn amb lamel�les
orientables, horitzontal, de 250 a 300 mm d'amplària, amb
comandament manual

BAVM1220

 €2,15m Tapajunts de fusta xapada amb melamina de secció
rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

BAZ1U010

 €3,79m Galze per a folrat de bastiment de base de paredó, per a
fulla batent, de fusta xapada amb melamina

BAZ2U020

 €16,96u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla
batent

BAZGC360

 €95,02m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants
cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm
d'alçària

BB121AE0

 €13,00m Perfil longitudinal flexible per a portecció de motocicletes,
d'acer laminat en calent S235JR segons UNE EN 10025 i
galvanitzat en calent per inmersió segons UNE -EN ISO
1461, de secció plana trapezoidal, amb un desenvolupanent
de 400 mm, per a barreres de seguretat, nivell de contenció
N2 segons norma UNE-EN 1317-2, col�locat sobre suport,
incloent pp d'elements de fixació

BBM2AM00

 €69,60m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de
lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 2 butiral transparent

BC151D02

 €31,76m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de
6 i 4 mm de gruix i cambra d'aire de 8 mm

BC171B20

 €48,41m2 Vidre aïllant d'una lluna incolora de 5 mm de gruix i un vidre
laminar de seguretat incolor amb 1 butiral transparent, de
4+4 mm de gruix i cambra d'aire de 8 mm

BC1F1721

 €3,11m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de llargària 3 m, per
a encolar

BD13167B

 €3,27m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de llargària 5 m, per
a encolar

BD13169B

 €1,33u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mmBD1Z2200
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 €33,96u Tapa prefabricada de formigó armat de 80x80x6 cmBD3Z2886

 €34,54u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a
embornal, de 600x350x80 mm classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció

BD5Z6HC0

 €5,51m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb
pressió, de DN 125 mm i de PN 6 bar segons norma
UNE-EN 1456-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

BD7FP260

 €18,25m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa
anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica

BD7FR510

 €3,15u Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mmBDW3B600

 €8,59u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mmBDW3B800

 €59,71u Accessori genèric per a tub de PVC de D=250 mmBDW3BB00

 €0,04u Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mmBDY3B600

 €0,12u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mmBDY3B800

 €0,90u Element de muntatge per a tub de PVC de D=250 mmBDY3BB00

 €49,65m Tub doble inoxidable-inoxidable de diàmetres 100-150 mm,
compleix la normativa de resistència al foc E 600/90, ref.
DII-100-150 de la sèrie Tub doble amb aïllament tèrmic
d'AIR TUB

BE41XXC5D9SR

 €3.927,71u Conjunt de 2 captadors solars amb una superfície activa de
4 a 4.5 m2, amb acumulador d'acer inoxidable de capacitat
300 l i suport metàl�lic, amb circuit tancat

BEA1A412

 €265,53u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat
platejat i reixeta de malla metàl�lica, de 800x650 mm, aletes
en Z i per a fixar al bastiment

BEKN1RM0

 €6,00u Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de
diàmetre

BEW45001

 €10,01m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 1´´1/2,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35

BF118200

 €14,16m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 2´´, segons
la norma DIN EN ISO 2440 ST-35

BF119200

 €3,20m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057

BF528300

 €3,97m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057

BF529300

 €6,41m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1.5 mm, segons la norma UNE-EN 1057

BF529500

 €7,89m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1.5 mm, segons la norma UNE-EN 1057

BF52A500
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 €9,94m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1.5 mm, segons la norma UNE-EN 1057

BF52B500

 €8,19m Tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057

BF52C300

 €11,55m Tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1.5 mm, segons la norma UNE-EN 1057

BF52C500

 €15,44m Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1.5 mm, segons la norma UNE-EN 1057

BF52D500

 €22,61m Tub de coure R250 (semidur) de 64 mm de diàmetre
nominal i de gruix 2 mm, segons la norma UNE-EN 1057

BF52E600

 €2,72m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000

BFQ33A6A

 €2,74m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000

BFQ33A7A

 €3,29m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000

BFQ33A9A

 €3,70m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000

BFQ33ABA

 €4,42m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000

BFQ33ACA

 €5,02m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 48 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000

BFQ33ADA

 €5,49m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000

BFQ33AEA

 €0,56m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tubs de diàmetre
1/2´´, de 9 mm de gruix

BFQ7A420

 €0,69m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tubs de diàmetre
3/4´´, de 9 mm de gruix

BFQ7A520
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 €0,79m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tubs de diàmetre
1´´, de 9 mm de gruix

BFQ7A620

 €0,96m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tubs de diàmetre
1´´1/4, de 9 mm de gruix

BFQ7A720

 €1,06m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tubs de diàmetre
1´´1/2, de 9 mm de gruix

BFQ7A820

 €1,37m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tubs de diàmetre
2´´, de 9 mm de gruix

BFQ7A920

 €1,65m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tubs de diàmetre
2´´1/2, de 9 mm de gruix

BFQ7AA20

 €10,99u Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura, de
diàmetre 1´´1/2, per a roscar

BFW11810

 €17,59u Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura, de
diàmetre 2´´, per a roscar

BFW11910

 €1,44u Accessori per a tubs de coure semidur, de 18 mm de
diàmetre exterior, per a soldar per capil�laritat

BFW528B0

 €1,82u Accessori per a tubs de coure semidur, de 22 mm de
diàmetre exterior, per a soldar per capil�laritat

BFW529B0

 €2,62u Accessori per a tubs de coure semidur, de 28 mm de
diàmetre exterior, per a soldar per capil�laritat

BFW52AB0

 €3,41u Accessori per a tubs de coure semidur, de 35 mm de
diàmetre exterior, per a soldar per capil�laritat

BFW52BB0

 €3,52u Accessori per a tubs de coure semidur, de 42 mm de
diàmetre exterior, per a soldar per capil�laritat

BFW52CB0

 €5,27u Accessori per a tubs de coure semidur, de 54 mm de
diàmetre exterior, per a soldar per capil�laritat

BFW52DB0

 €5,96u Accessori per a tubs de coure semidur, de 64 mm de
diàmetre exterior, per a soldar per capil�laritat

BFW52EB0

 €0,94u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer
negre sense soldadura, de diàmetre 1´´1/2, roscat

BFY11810

 €1,34u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer
negre sense soldadura, de diàmetre 2´´, roscat

BFY11910

 €0,30u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
coure semidur, de 18 mm de diàmetre exterior, per a soldar
per capil�laritat

BFY528B0

 €0,35u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
coure semidur, de 22 mm de diàmetre exterior, per a soldar
per capil�laritat

BFY529B0

 €0,38u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
coure semidur, de 28 mm de diàmetre exterior, per a soldar
per capil�laritat

BFY52AB0

 €0,52u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
coure semidur, de 35 mm de diàmetre exterior, per a soldar
per capil�laritat

BFY52BB0
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 €0,66u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
coure semidur, de 42 mm de diàmetre exterior, per a soldar
per capil�laritat

BFY52CB0

 €0,85u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
coure semidur, de 54 mm de diàmetre exterior, per a soldar
per capil�laritat

BFY52DB0

 €1,06u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
coure semidur, de 64 mm de diàmetre exterior, per a soldar
per capil�laritat

BFY52EB0

 €0,17u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix

BFYQ3060

 €0,20u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic de canonades amb polietilè expandit, preu alt, per a
tub de 1/2´´ de diàmetre, de 9 mm de gruix

BFYQ7A42

 €0,25u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic de canonades amb polietilè expandit, preu alt, per a
tub de 3/4´´ de diàmetre, de 9 mm de gruix

BFYQ7A52

 €0,28u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic de canonades amb polietilè expandit, preu alt, per a
tub de 1´´ de diàmetre, de 9 mm de gruix

BFYQ7A62

 €0,35u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic de canonades amb polietilè expandit, preu alt, per a
tub de 1´´1/4 de diàmetre, de 9 mm de gruix

BFYQ7A72

 €0,38u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic de canonades amb polietilè expandit, preu alt, per a
tub de 1´´1/2 de diàmetre, de 9 mm de gruix

BFYQ7A82

 €0,49u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic de canonades amb polietilè expandit, preu alt, per a
tub de 2´´ de diàmetre, de 9 mm de gruix

BFYQ7A92

 €0,60u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic de canonades amb polietilè expandit, preu alt, per a
tub de 2´´1/2 de diàmetre, de 9 mm de gruix

BFYQ7AA2

 €14,43u Caixa per a quadre de comandament i protecció, de material
antixoc, amb porta, amb deu mòduls i per a muntar
superficialment

BG133702

 €41,57u Caixa per a quadre de distribució, metàl�lica amb porta, per
a una filera de quinze mòduls i per a muntar superficialment

BG145202

 €2,66u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm,
amb grau de protecció IP-65 i per a muntar superficialment

BG151532

 €343,27u Armari metàl�lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180
mm, per a servei exterior, porta amb finestreta

BG1A0940

 €161,11u Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i
finestreta, de 540x520x230 mm, per a un comptador trifàsic i
rellotge

BG1M13M0
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 €1.475,25u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a
subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a
mesura indirecta, potència entre 139 i 277 kW, tensió de 400
V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament
de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals
630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure
els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar
(4P) de 400 A regulable entre 200 i 400 A i poder de tall de
20 kA, sense protecció diferencial

BG1PUB40

 €0,21m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V

BG222710

 €0,43m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V

BG222910

 €6,11m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a
l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

BG22TQ10

 €12,26m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
unipolar de secció 1x150 mm2

BG311E00

 €0,70m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
bipolar de secció 2x2.5 mm2

BG312300

 €0,91m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
tripolar de secció 3x2.5 mm2

BG313300

 €1,38m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
tripolar de secció 3x4 mm2

BG313400

 €1,92m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
tripolar de secció 3x6 mm2

BG313500

 €1,53m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
pentapolar de secció 5x2.5 mm2

BG315300

 €2,35m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
pentapolar de secció 5x4 mm2

BG315400

 €3,27m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
pentapolar de secció 5x6 mm2

BG315500

 €8,94m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
pentapolar de secció 5x16 mm2

BG315700

 €14,52m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
pentapolar de secció 5x25 mm2

BG315800

 €1,45m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2BG380900

 €23,56u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG415A97
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 €10,61u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG415A99

 €10,79u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG415A9B

 €11,08u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG415A9C

 €48,62u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG415DJB

 €50,05u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG415DJC

 €54,12u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG415DJF

 €769,32u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada,
de 100 A d'intensitat màxima i calibrat a 100 A, amb 4 pols i
3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc
de relès electrònic per a interuptors fins a 250 A, de 150 kA
de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, per a muntar
superficialment

BG41DWTM

 €2.260,07u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada,
de 400 A d'intensitat màxima, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3
relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès
electrònic regulable per a interruptors fins a 630 A, de 150
kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, per a muntar
superficialment

BG41LXTT

 €68,61u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40
A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0.3 A de sensibilitat,
de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG42439H

 €112,09u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40
A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0.3 A de
sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG4243JH
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 €146,97u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40
A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0.3 A de
sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG4253JH

 €63,41u Interruptor manual 63 A, tetrapolar (4P), de seccionament,
amb indicador visual de l'estat de connexió

BG47U030

 €132,19u Interruptor manual 160 a, tetrapolar (4P), de seccionament,
amb indicador visual de l'estat de connexió

BG47U040

 €69,33u Interruptor horari de programació diaria (24 hores) i
setmanal (7 dies), per a obrir i tancar dos circuits segons un
programa establert, amb reserva de marxa de 150 hores

BG49H005

 €175,70u Contactor tripolar, de 80 A, per a motors III, cat. AC3, a 400
V corrent altern, 50 Hz

BG4R3AB0

 €5,06u Commutador per a muntar superficialment, unipolar (1P), 16
AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu mitjà,

BG62BGA6

 €3,69u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de
terra desplaçada (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida,
preu mitjà, per a encastar

BG631A56

 €8,76u Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa
universal, de 2 elements, preu superior

BG675224

 €0,74u Bastidor per a caixa universal per al muntatge de
mecanismes modulars, d'1 element, per a fixar a caixa de
mecanismes universal

BG6ZA510

 €16.439,19u Grup electrògen fixe de 50 kVA de potència i funcionament
automàtic, trifàsic, de 400 V de tensió, accionament amb
motor Diesel refrigerat per aigua, amb silenciador per a una
reducció de soroll de 25 dB, amb quadre elèctric de control i
amb quadre de commutació, muntat sobre silentblocs

BGC1U410

 €8,61u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure,
de 2500 mm de llargària, de 14.6 mm de diàmetre,
estàndard

BGD14210

 €104,98u Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), d'1
m2 de superfície i de 2.5 mm de gruix

BGD23540

 €1,46u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de
comandament i protecció

BGW13000

 €1,47u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de
distribució

BGW14000

 €0,33u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

BGW15000

 €5,06u Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl�licsBGW1A000

 €3,08u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció
i mesura

BGW1M000

 €0,40u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

BGW41000
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 €0,37u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencialsBGW42000

 €0,45u Part proporcional d'accessoris per a interruptors manualsBGW47000

 €0,34u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i
commutadors

BGW62000

 €0,16u Part proporcional d'elements especials per a conductors de
coure nus

BGY38000

 €4,42u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de
connexió a terra

BGYD1000

 €4,42u Part proporcional d'elements especials per a plaques de
connexió a terra

BGYD2000

 €375,86u Llumenera d'emergència antideflagrant amb difusor cilíndric
de vidre borosilicat i envoltant de fosa d'alumini sobre base
d'ABS, amb una làmpada de baix consum d'11 W de
potència i una làmpada de senyalització incandescent, flux
aproximat de 575 lúmens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir
una superfície aproximada de 50 m2, amb grau de protecció
IP 65, de classe II de protecció contra xocs elèctrics, per a
col�locar superficialment

BH6B39T1

 €414,61u Projector d'emergència amb 4 focus orientables, amb 4
làmpades de baix consum PL 11 d'11 W de potència
cadascuna, flux aproximat de 2600 lúmens i 3 hores
d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 530
m2, amb un grau de protecció IP 423, per a col�locar
superficialment

BH6C5481

 €22,88u Llumenera industrial sense difusor ni reflector i 1 tub
fluorescent de 36 W, de forma rectangular, amb xassís de
planxa d'acer perfilat

BHA1E2N0

 €39,49u Llumenera industrial sense difusor ni reflector i 2 tubs
fluorescents de 58 W, de forma rectangular, amb xassís
polièster

BHA1E6R0

 €34,24u Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent
de 36 W, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer
perfilat

BHA1H2N0

 €45,21u Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent
de 58 W, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer
perfilat

BHA1H3N0

 €193,59u Projector per a làmpada halògena de designació QT-DE 12 i
portalàmpades R7s-15, per a una potència de fins a 300 W,
alimentació a 230 V i funcionament a 230 V, cos d'alumini
extruit de secció triangular, tapes laterals de material sintètic
i frontal rectangular, lira de suport, amb reflector i sense
capçal, completament orientable, grau de protecció IP 20,
per a bany de paret i per a muntar superficialment

BHP336FA

 €5,67u Làmpada halògena de designació QT-DE 12, de 12 mm de
diàmetre, amb casquet R7s, de 300 W de potència màxima i
230 V de tensió d'alimentació, amb una temperatura de color
de 3000 K i un grau de rendiment del color de Ra=100

BHUA7400
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 €0,56u Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i
senyalització

BHW61000

 €1,44u Part proporcional d'accessoris de llumeneres industrials amb
tubs fluorescents

BHWA1000

 €298,45u Lavabo antivandalic d'acer inoxidable de 410x265x140 mm
amb acabat especial per evitar autolesions

BJ13U010

 €159,17u Inodor de gres esmaltat mat, de sortida vertical, amb seient i
tapa, de color blanc, preu mitjà, amb els elements de fixació i
per a col�locar sobre el paviment

BJ14C11Q

 €16,37u Urinari de porcellana esmaltada amb evacuació sense sifó
incorporat i alimentació integrada, de color blanc, preu alt,
mural

BJ16B112

 €316,11u Cisterna encastada per a inodor, amb estructura de suport
per anar en envà lleuger o de plaques, amb una alçària de
0.8 m i amplària de 0.55 a 0.65 m, per a una descàrrega de
3/6 l i accionament manual

BJ1BF7A7

 €56,54u Aixeta mural de dutxa 1/2´´, temporitzada, 2 sortides índex
vermell, ref. 36 186 de la sèrie Contropress de GROHE

BJ228136CYPX

 €26,91u Aixeta antirrobatori per a lavabo, temporitzada, amb
polsador antirrobatori, per aigua freda

BJ23U010

 €97,68u Mecanisme d'accionament manual per a inodor, acabat en
acer inoxidable

BJ24E026

 €30,33u Aixeta de pas mural, encastada, de llautó cromat, preu alt,
amb entrada i sortida d'1 1/4''

BJ2ZU005

 €4,40u Elements d'enllaç i ràcordsBJ2ZU010

 €14,06u CanellaBJ2ZU020

 €11,47u Polsador antirrobatoriBJ2ZU030

 €2,27u Desguàs recte per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada,
de PVC de diàmetre 40 mm, per a connectar al ramal de
PVC

BJ3217DG

 €90,43u Desguàs sifònic amb sortida horitzontal de 75 mm i reixa
superior de 15x15 cm d'acer inoxidable, inclòs sifó
desmuntable

BJ32U010

 €5,88u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats,
de PVC de diàmetre 40 mm, per a connectar al sifó o al
ramal de PVC

BJ3317P7

 €6,05u Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm,
per a connectar al ramal de PVC

BJ33B7PG

 €66,70u Dipòsit hidropneumàtic de pressió per a una capacitat de 50
l i 8 Kg/cm2, per a fixar a parament vertical

BJ7F8005

 €2.822,36u Acumulador d'aigua a gas atmosfèric terciari/industrial (alta
potència), amb potència de 44 kW i capacitat de 400 l, ref.
13TN400GN de la sèrie ACUMULADORES A GAS de
SAUNIER DICOSA

BJA310GPC4KY
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 €511,96u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions
embridades de diàmetre nominal 2´´, per a connectar a la
bateria o al ramal

BJM1240B

 €517,04u Armari regulador normalitzat de designació A-50 per a un
cabal de 50 m3/h, entrada d'acer d'1´´ de diàmetre, sortida
amb ràcord femella 2 1/2´´, pressió d'entrada mitjana B,
pressió de sortida 55 mbar, pressió de seguretat per màxima
125 mbar

BK12M35D

 €259,37u Vàlvula de seguretat de funcionament per fuita, per a roscar,
de diàmetre nominal 1´´, 0.035 a 0.05 bar de pressió

BK223220

 €702,22u Comptador de designació G25 segons UNE 60510 amb
connexions per a roscar de diàmetre 2´´1/2, de 40 m3/h (n),
com a màxim, de manxa

BK247410

 €60,50u Manòmetre per a una pressió de 0 a 0,025 bar, d'esfera de
100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G

BK251230

 €5,32u Manòmetre per a una pressió màxima de 4 Kg/cm2, d'esfera
de 50 mm i rosca de connexió d'1/4''

BK25U010

 €24,75u Detector de fums òptic per a instal�lació contra incendis
convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de
superfície

BM111120

 €253,12u Central de detecció d'incendis, per a 4 zones, amb indicador
de zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i
de doble alimentació

BM121430

 €69,78u Sirena electrònica per a instal�lació convencional i analògica,
nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so
multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma
UNE-EN 54-3, per a col�locació exterior

BM131222

 €8,18u Polsador d'alarma per a instal�lació contra incendis
convencional, accionament manual per trencament
d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar
superficialment

BM141102

 €1.011,08u Hidrant de columna seca, amb dues sortides de 70 mm de
diàmetre i una sortida de 100 mm de diàmetre i de 6´´ de
diàmetre de connexió a la canonada

BM211530

 €254,39u Boca d'incendi amb enllaç de 25 mm de diàmetre (BIE-25),
amb mànega de 25 m, amb armari

BM231440

 €65,09u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 Kg de
capacitat i una eficàcia de 13A-89B, amb manòmetre,
percutor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els
suports per a penjar del sostre

BM31U006

 €6,77u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de
salvament i vies d'evacuació, de 420 x 297 mm, amb pintura
fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, per a fixar
mecànicament

BMDBU010

 €0,36u Part proporcional d'elements especials per a detectorsBMY11000

 €0,66u Part proporcional d'elements especials per a centrals de
detecció

BMY12000
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 €0,60u Part proporcional d'elements especials per a sirenesBMY13000

 €0,30u Part proporcional d'elements especials per a polsadors
d'alarma

BMY14000

 €1,99u Part proporcional d'elements especials per a hidrantsBMY21000

 €0,66u Part proporcional d'elements especials per a boques
d'incendi

BMY23000

 €8,67u Suport d'extintor per a anar penjat al sostreBMY3U010

 €11,78u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal
1/2´´, 16 bar de PN, de bronze, preu alt

BN314420

 €15,70u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal
3/4´´, 16 bar de PN, de bronze, preu alt

BN315420

 €22,97u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´,
16 bar de PN, de bronze, preu alt

BN316420

 €31,81u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal
1´´1/4, 16 bar de PN, de bronze, preu alt

BN317420

 €45,35u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal
1´´1/2, 16 bar de PN, de bronze, preu alt

BN318420

 €71,44u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´,
16 bar de PN, de bronze, preu alt

BN319420

 €149,06u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal
2´´1/2, 10 bar de PN, de bronze, preu alt

BN31A320

 €430,75u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2
1/2'', de 16 bar de pressió nominal, amb cos de fosa, bola de
llautó i anells de tancament de tefló, preu alt

BN31A4F0

 €117,45u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre
nominal 3´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt

BN81B420

 €11,44u Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal
1´´1/2, execució normal, cos de llautó, disc de niló, seient de
cautxú de butadiè acrilonitril (NBR), molla d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), pressió màxima 10 bar, temperatura
màxima 100 °C

BN841181

 €14,24u Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal
1´´1/4, execució reforçada, cos de llautó, disc de acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de cautxú de butadiè
acrilonitril (NBR), molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
pressió màxima 18 bar, temperatura màxima 100 °C

BN841271

 €143,08u Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal�lacions
de calefacció i climatització, de tipus autopurgant,
alimentació monofàsica de 230 V i règim de gir de 2500 rpm,
de 2,0 m3/h de cabal i de 2,5 bar de pressió en el punt de
màxim rendiment, per a aigua entre -20 i 110°C, amb
connexions roscades d'1''

BNL12124

 €142,94u Conjunt porter electrònic amb placa exterior antivandàlica i
polsador, telèfon terminal interior, font alimentació i
obreportes automàtic

BP2AU010
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 €33,20u Altaveu circular de sostre, bicònic de 6'' de diàmetre, de 6 W
de potència (RMS), sensibilitat (1 kHz, 1 W, 1 m) de 93 dB,
alimenació 100 V, reixeta metàl�lica de color blanc, per a
muntar superficialment

BP35UAC5

 €1,21m Cable de comunicacions de 4 parells, categoria 6 (classe E),
amb coberta de baixa emissió de fums i sense halògens,
ànima en creu per a separació dels parells, sense pantalla,
ref. VD1.305.U6 de la sèrie UNICA SYSTEM d'EUNEA

BP434640DL58

 €6,87u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45
simple categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament
de l'aïllament, per a muntar sobre suport o sobre panell

BP73J180

 €1,33u Suport per a 1 connector RJ45/MTRJ/LC duplex, per a
l'adaptació sobre mecanismes de tipus modular d'1 mòdul
estret i sobre panells d'armaris

BP7ZSR10

 €75,43m Banc de vestidors, d'estructura metàl�lica i seient de fusta
envernissada

BQ11U010

 €791,99u Banc de formigó colorejat en massa polit, de 4 m de
llargària, amb suports d'acer inoxidable AISI 316, sense
respatller, per a col�locació superficial

BQ131411

 €59,00u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de
planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer

BQ21BC60

 €131,70m2 Taulell de 50 cm d'amplària a base de cantells de fusta de
faig, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de
densitat mitjana, de 16 mm de gruix i reforç interior amb
llates de pi, per a col�locar sobre l'obra

BQ54U001

 €1.228,69u Mòdul de 20 guixetes, format amb aglomerat de xapa amb
melamina a dues cares, prestatges interiors, panys de
serreta i frontisses interiors de cassoleta, de mides totals
315x291 cm

BQ9GU003

 €632,80u Xarxa fons pista de 21 x 4 m aproximadament per a
protecció composta suports metàl-lics en els extrems i cable
d´acer de 5 mm i ganxos metàl-lics galvanitzats per a
subjectar la xarxa confeccionada en niló de 3 mm amb un
pas de malla de 100x100 mm

BQS1U010

 €185,17u Protectors per una cistella de bàsquet mòbil, amb nucli
d'escuma de poliuretà ignifug, densitat 25 kg/m3, de 15 cm
de gruix amb funda de poliester amb tanca

BQS1UB20

 €81,28m2 Protecció per a columnes o obstacles verticals amb nucli
d'escuma de poliuretà ignifug, densitat 25 kg/m3, de 15 cm
de gruix amb funda de poliester amb tanca o sistema de
fixació amb ullets

BQS1UP10

 €409,22u Porteria handbol-futbol sala traslladable amb bastiment
principal de tub d'acer pintat de 80 x 80 mm estructura
posterio amb tub circular galvanitzat i xarxa de niló trenat de
3,5 mm. i malla de 100 mm subjectada amb ganxos
metàl-lics antilesió segons norma UNE-EN 749, i 2
ancoratges desmuntables per a fixació al paviment

BQS2U020
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 €902,39u Cistella de bàsquet mòbil, amb base sobre rodes, estructura
de tub d'acer 100x100 mm, contrapès amb sistema de
fixació, tauler de fibra de vidre de 180x105x2 cm i anella de
tub d'acer i xarxa de niló, amb una volada de 1,65 m

BQS2UB20

 €304,96u Joc de pals voleibol metàl-lics de diàmetre 10 cm per a fixar
a encastat al paviment amb regulació d´alçada amb regla
numerada, tensor mecànic, amb xarxa de voleibol
competició confeccionada en trena de poliamida de 3 mm
amb cable d´acer plastificat de 6 mm i amb fundes per a
varetes

BQS2UV10

 €11,80u Ancoratge metàl-lic per a pal de voleibol amb tapaBQSZU170

 €30,80u Ancoratge metàl-lic per a porteria amb tapaBQSZU190

 €9,79u Penjador de roba d'acer inoxidableBQZ1U001

 €2.621,09u Aparcament de bicicletes de barana, d'acer inoxidable, amb
capacitat per a 16 bicicletes, per a col�locar encastat

BQZ523F2
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 €95,39m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D060Q021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,62900/R 22,390001,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 24,62900 24,62900
Maquinària:

1,19400/R 1,990000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,19400 1,19400
Materials:

0,225001,250000,180B0111000 =xAiguam3

13,2405020,370000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

29,1090018,780001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

t

26,74350118,860000,225B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 69,31800 69,31800

0,246291,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 95,38729

95,38729COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €153,41m3 Formigó lleuger d'argila expandida, 15 a 18 N/mm2 de
resistència a la compressió, de densitat 1200 a 1400 kg/m3,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D06L1AG1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,39000/R 22,390001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 22,39000 22,39000
Maquinària:

1,39300/R 1,990000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,39300 1,39300
Materials:

0,375001,250000,300B0111000 =xAiguam3

15,0738020,370000,740B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

67,8650096,950000,700B03E1440 =xArgila expandida de granulometria 3 a 8 mm i densitat 350
kg/m3, en sacs

m3

46,09125122,910000,375B0514501 =xCiment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 42,5 N segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 129,40505 129,40505

0,223901,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 153,41195
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153,41195COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €87,87m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D0701461 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,39000/R 22,390001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 22,39000 22,39000
Maquinària:

1,39300/R 1,990000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,39300 1,39300
Materials:

0,250001,250000,200B0111000 =xAiguam3

39,8460022,900001,740B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst

23,77200118,860000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 63,86800 63,86800

0,223901,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 87,87490

87,87490COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €91,30m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D0701641 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,39000/R 22,390001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 22,39000 22,39000
Maquinària:

1,39300/R 1,990000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,39300 1,39300
Materials:

0,250001,250000,200B0111000 =xAiguam3

37,3270022,900001,630B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst

29,71500118,860000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 67,29200 67,29200

0,223901,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 91,29890
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91,29890COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €124,25m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,50950/R 22,390001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 23,50950 23,50950
Maquinària:

1,44275/R 1,990000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,44275 1,44275
Materials:

0,250001,250000,200B0111000 =xAiguam3

35,0370022,900001,530B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst

23,77200118,860000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

40,000000,10000400,000B0532310 =xCalç aèria CL 90kg

Subtotal... 99,05900 99,05900

0,235101,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 124,24635

124,24635COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €121,21m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

D070A8B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,50950/R 22,390001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 23,50950 23,50950
Maquinària:

1,44275/R 1,990000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,44275 1,44275
Materials:

0,250001,250000,200B0111000 =xAiguam3

31,6020022,900001,380B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst

45,16680118,860000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

19,000000,10000190,000B0532310 =xCalç aèria CL 90kg

Subtotal... 96,01880 96,01880
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0,235101,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 121,20614

121,20614COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,96kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

D0B2A100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,12935/R 25,870000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,11485/R 22,970000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,24420 0,24420
Materials:

0,012341,210000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1.3 mmkg

0,703500,670001,050B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

kg

Subtotal... 0,71584 0,71584

0,002441,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,96248

0,96248COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,84m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, elaborada a
l'obra i manipulada a taller

D0B34185 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,10348/R 25,870000,004A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,09188/R 22,970000,004A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,19536 0,19536
Materials:

1,639001,490001,100B0B34153 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:5-5 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

m2

Subtotal... 1,63900 1,63900

0,001951,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,83631

1,83631COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €115,24m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/F/20/IIa, de
consistència fluida i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

E31522J4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,49200/R 21,640000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,49200 6,49200
Maquinària:

17,61900/R 176,190000,100C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 17,61900 17,61900
Materials:

91,0360082,760001,100B065960A =xFormigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluida, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 91,03600 91,03600

0,097381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 115,24438

0,00%GASTOS INDIRECTOS

115,24438COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,02m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de
fonaments

E31DC100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,05450/R 25,870000,350A0123000 =xOficial 1a encofradorh

8,03950/R 22,970000,350A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 17,09400 17,09400
Materials:

0,112201,100000,102B0A14300 =xFilferro recuit de diàmetre 3 mmkg

0,193631,290000,1501B0A31000 =xClau acerkg

3,234000,490006,600B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

1,04742238,050000,0044B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

0,084602,820000,030B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 4,67185 4,67185

0,256411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,02226

0,00%GASTOS INDIRECTOS

22,02226COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,46m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc
de morter de ciment foradat, R-6, de 500x200x200 mm,
revestir, llis, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3,
col�locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de
dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2

E4E2961L Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

11,38280/R 25,870000,440A0122000 =xOficial 1a paletah

4,76080/R 21,640000,220A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,14360 16,14360
Materials:

18,795001,7900010,500B0E245L1 =xBloc foradat de morter de ciment, llis, de 500x200x200 mm,
per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3

u

2,03626121,206150,0168D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

m3

Subtotal... 20,83126 20,83126

0,484313,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 37,45917

0,00%GASTOS INDIRECTOS

37,45917COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,23kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs
de morter de ciment

E4EZ3000 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,25870/R 25,870000,010A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

Subtotal... 0,25870 0,25870
Materials:

0,006051,210000,005B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1.3 mmkg

0,962480,962481,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,96853 0,96853

0,003881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,23111

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,23111COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €145,80m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225
kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de
pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col�locat
manualment

E4EZQ024 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,34800/R 25,870000,400A0122000 =xOficial 1a paletah

34,62400/R 21,640001,600A0140000 =xManobreh

Subtotal... 44,97200 44,97200
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
100,1566595,387291,050D060Q021 =xFormigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,

amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 100,15665 100,15665

0,674581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 145,80323

0,00%GASTOS INDIRECTOS

145,80323COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,74m Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de
fàbrica, d'acer galvanitzat de 150 mm d'amplària, amb rodó
longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75
mm de diàmetre, col�locada amb el mateix morter de la paret

E4Z21F21 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,51740/R 25,870000,020A0122000 =xOficial 1a paletah

Subtotal... 0,51740 0,51740
Materials:

1,218001,160001,050B4Z21F20 =xArmadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de
fàbrica, d'acer galvanitzat de 150 mm d'amplària, amb rodó
longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó transversal de 3.75
mm de diàmetre

m

Subtotal... 1,21800 1,21800

0,007761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,74316

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,74316COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,88m2 Paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de
400x200x200 mm, de morter de ciment, categoria I, segons
la norma UNE-EN 771-3, gris d'una cara vista, col�locat amb
morter mixt 1:0,5:4 de ciment pòrtland amb filler calcari i
sorra de pedra granítica

E618562L Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,93500/R 25,870000,500A0122000 =xOficial 1a paletah

5,41000/R 21,640000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,34500 18,34500
Materials:

19,156311,5100012,6863B0E244L6 =xBloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm
de cara vista, gris, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3

u

1,91506121,206150,0158D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

m3

Subtotal... 21,07137 21,07137
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0,458632,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,87500

0,00%GASTOS INDIRECTOS

39,87500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €334,30u Finestra d'alumini lacat blanc, col�locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra
aproximat de 150x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

EAF1837C Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,03800/R 26,730000,600A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,44550/R 22,970000,150A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 19,48350 19,48350
Materials:

1,8117016,470000,110B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

dm3

5,1296016,030000,320B7J50090 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

dm3

307,38600170,770001,800BAF1847C =xFinestra d'alumini lacat blanc, per a col�locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un
buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana

m2

Subtotal... 314,32730 314,32730

0,487092,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 334,29789

0,00%GASTOS INDIRECTOS

334,29789COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €440,45u Finestra d'alumini lacat blanc, col�locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra
aproximat de 210x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

EAF1877C Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,38400/R 26,730000,800A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,59400/R 22,970000,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 25,97800 25,97800
Materials:
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2,1411016,470000,130B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base

silicona neutra monocomponent
dm3

6,4120016,030000,400B7J50090 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

dm3

405,26640160,820002,520BAF1867C =xFinestra d'alumini lacat blanc, per a col�locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un
buit d'obra de 2,5 a 3,24 m2 de superfície, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana

m2

Subtotal... 413,81950 413,81950

0,649452,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 440,44695

0,00%GASTOS INDIRECTOS

440,44695COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €498,99u Finestra d'alumini lacat blanc, col�locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra
aproximat de 240x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

EAF1897C Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,38400/R 26,730000,800A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,59400/R 22,970000,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 25,97800 25,97800
Materials:

2,3058016,470000,140B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

dm3

6,8929016,030000,430B7J50090 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

dm3

463,16160160,820002,880BAF1867C =xFinestra d'alumini lacat blanc, per a col�locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un
buit d'obra de 2,5 a 3,24 m2 de superfície, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana

m2

Subtotal... 472,36030 472,36030

0,649452,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 498,98775

0,00%GASTOS INDIRECTOS

498,98775COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
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 €1.449,27u Porta d'alumini lacat blanc, col�locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles de vaivé, per a un buit d'obra
aproximat de 180x215 cm, elaborada amb perfils de preu alt

EAFAEA0C Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,25510/R 26,730000,870A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,01975/R 22,970000,175A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 27,27485 27,27485
Materials:

1,9764016,470000,120B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

dm3

5,9311016,030000,370B7J50090 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

dm3

1.413,40140365,220003,870BAFAE40C =xPorta d'alumini lacat blanc, per a col�locar sobre bastiment
de base, amb dues fulles de vaivé, per a un buit d'obra de
3,25 a 4,24 m2, elaborada amb perfils de preu alt

m2

Subtotal... 1.421,30890 1.421,30890

0,681872,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.449,26562

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1.449,26562COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,38u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat
de secció 40x20 mm, per a un buit d'obra aproximat de
150x120 cm

EAN51531 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

21,384003,960005,400BAN51200 =xBastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20
mm

m

Subtotal... 21,38400 21,38400

COST DIRECTE 21,38400

0,00%GASTOS INDIRECTOS

21,38400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,14u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat
de secció 40x20 mm, per a un buit d'obra aproximat de
210x120 cm

EAN51731 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

26,136003,960006,600BAN51200 =xBastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20
mm

m

Subtotal... 26,13600 26,13600

COST DIRECTE 26,13600

0,00%GASTOS INDIRECTOS
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26,13600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,51u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat
de secció 40x20 mm, per a un buit d'obra aproximat de
240x120 cm

EAN51931 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

28,512003,960007,200BAN51200 =xBastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20
mm

m

Subtotal... 28,51200 28,51200

COST DIRECTE 28,51200

0,00%GASTOS INDIRECTOS

28,51200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,93u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de
secció 60x20 mm, per a un buit d'obra aproximat de
180x215 cm

EANV3683 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

30,927005,070006,100BAN51400 =xBastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20
mm

m

Subtotal... 30,92700 30,92700

COST DIRECTE 30,92700

0,00%GASTOS INDIRECTOS

30,92700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €76,02u Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de fusta
de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de 80 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària

EAP36186 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

76,0200076,020001,000BAP36186 =xBastiment de paredó per a porta, de fulles batents de fusta
de pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de 80 cm
d'amplària i de 210 cm d'alçària

u

Subtotal... 76,02000 76,02000

COST DIRECTE 76,02000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

76,02000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,74u Folrat de bastiment de base de paredo, per a porta de fulles
batents, amb fusta xapada amb melamina per a una llum de
bastiment de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

EAPGU130 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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14,47050/R 26,310000,550A012A000 =xOficial 1a fusterh

Subtotal... 14,47050 14,47050
Materials:

0,064501,290000,050B0A31000 =xClau acerkg

20,845003,790005,500BAZ2U020 =xGalze per a folrat de bastiment de base de paredó, per a
fulla batent, de fusta xapada amb melamina

m

Subtotal... 20,90950 20,90950

0,361762,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,74176

0,00%GASTOS INDIRECTOS

35,74176COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €92,98u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, de cares
llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix
xapades amb melamina, estructura interior de fusta, de 80
cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

EAQDU135 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,49505/R 26,310000,855A012A000 =xOficial 1a fusterh

0,87970/R 23,150000,038A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 23,37475 23,37475
Materials:

52,0600052,060001,000BAQDU135 =xFulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, de cares
llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix
xapades amb melamina, estructura interior de fusta, de 80
cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

u

16,9600016,960001,000BAZGC360 =xFerramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla
batent

u

Subtotal... 69,02000 69,02000

0,584372,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 92,97912

0,00%GASTOS INDIRECTOS

92,97912COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,45m Tapajunts de fusta xapada amb melamina de secció
rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

EAZ1U010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,15764/R 26,310000,044A012A000 =xOficial 1a fusterh

Subtotal... 1,15764 1,15764
Materials:

0,012901,290000,010B0A31000 =xClau acerkg

2,257502,150001,050BAZ1U010 =xTapajunts de fusta xapada amb melamina de secció
rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

m

Subtotal... 2,27040 2,27040
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0,017361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,44540

0,00%GASTOS INDIRECTOS

3,44540COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €82,36m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de
lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 2 butiral
transparent, col�locat amb perfils conformats de neoprè
sobre alumini o PVC

EC151D06 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,57000/R 25,140000,500A012E000 =xOficial 1a vidrierh

Subtotal... 12,57000 12,57000
Materials:

69,6000069,600001,000BC151D02 =xVidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de
lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 2 butiral transparent

m2

Subtotal... 69,60000 69,60000

0,188551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 82,35855

0,00%GASTOS INDIRECTOS

82,35855COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,22m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de
6 i 4 mm de gruix i cambra d'aire de 8 mm, col�locat amb
perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

EC171324 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,08400/R 25,140000,600A012E000 =xOficial 1a vidrierh

Subtotal... 15,08400 15,08400
Materials:

31,7600031,760001,000BC171B20 =xVidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de
6 i 4 mm de gruix i cambra d'aire de 8 mm

m2

Subtotal... 31,76000 31,76000

0,377102,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 47,22110

0,00%GASTOS INDIRECTOS

47,22110COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €63,87m2 Vidre aïllant d'una lluna incolora de 5 mm de gruix i un vidre
laminar de seguretat incolor amb 1 butiral transparent, de
4+4 mm de gruix i cambra d'aire de 8 mm, col�locat amb
perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

EC1F1721 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,08400/R 25,140000,600A012E000 =xOficial 1a vidrierh

Subtotal... 15,08400 15,08400
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Materials:

48,4100048,410001,000BC1F1721 =xVidre aïllant d'una lluna incolora de 5 mm de gruix i un vidre
laminar de seguretat incolor amb 1 butiral transparent, de
4+4 mm de gruix i cambra d'aire de 8 mm

m2

Subtotal... 48,41000 48,41000

0,377102,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 63,87110

0,00%GASTOS INDIRECTOS

63,87110COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,30m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM

F921201F Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,08200/R 21,640000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,08200 1,08200
Maquinària:

2,24035/R 64,010000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah

2,23230/R 74,410000,030C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

1,19700/R 47,880000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 5,66965 5,66965
Materials:

0,062501,250000,050B0111000 =xAiguam3

26,4730023,020001,150B0372000 =xTot-u artificialm3

Subtotal... 26,53550 26,53550

0,016231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,30338

0,00%GASTOS INDIRECTOS

33,30338COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €102,55m3 Paviment de formigó sense additius HF-4 MPa de
resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat
amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i
acabat reglejat

F9G1D2G2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,14721/R 25,870000,083A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

5,41000/R 21,640000,250A0140000 =xManobreh

3,58240/R 22,390000,160A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 11,13961 11,13961
Maquinària:

4,54880/R 28,430000,160C1505120 =xDúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulich

3,70188/R 88,140000,042C1709A00 =xEstenedora per a paviments de formigóh

Subtotal... 8,25068 8,25068
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
82,9920079,040001,050B06B2300 =xFormigó per a paviments HF-4 MPa de resistència a

flexotracció i consistència plàstica
m3

Subtotal... 82,99200 82,99200

0,167091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 102,54938

0,00%GASTOS INDIRECTOS

102,54938COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,89m2 Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 12 cm de
separació, amb pintura de partícules metàl�liques, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

K89BADJ0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,45240/R 25,870000,520A012D000 =xOficial 1a pintorh

1,14850/R 22,970000,050A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 14,60090 14,60090
Materials:

5,8715314,760000,3978B89ZM000 =xPintura partícules metàl�liqueskg

2,1991210,780000,204B8ZAA000 =xImprimació antioxidantkg

Subtotal... 8,07065 8,07065

0,219011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,89056

0,00%GASTOS INDIRECTOS

22,89056COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €112,51m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants
cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm
d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer,
volandera i femella

KB121AEM Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,51600/R 26,290000,400A012F000 =xOficial 1a manyàh

4,61200/R 23,060000,200A013F000 =xAjudant manyàh

Subtotal... 15,12800 15,12800
Materials:

1,980000,990002,000B0A62F00 =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femellau

95,0200095,020001,000BB121AE0 =xBarana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants
cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm
d'alçària

m

Subtotal... 97,00000 97,00000

0,378202,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 112,50620

0,00%GASTOS INDIRECTOS

112,50620COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €50,17m2 Xapa fina d'acer galvanitzat prelacat, segons la Norma
P34-310 - clase S320 GD + Z 225 Prelacadas, espessor 1 i
1,5 mm de qualitat HD 25, THD 35, PVDF 35, DURANAR
XL, i tindrà un gruix total de 35 mm. 

0105001 Rend.: 1,000P- 1

 €19.500,00ut Pista de pàdel, composta amb estructura fabricada en tub
d'acer amb tractament anticorrossiu i pintada al forn amb
color verd, malla galvanitzada i electrosoldad de 50x50x4.
Gespa artificial d'última generació i fabricada amb propilé,
color verd i 15mm d'alçada i 60000 puntades/m2. Vidre
laminat de 18mm amb junta de neopré en la unió del vidre
amb estructura. Il�luminació sobre 4 pals de la mateixa
estructura i 8 focus de 400w muntats a sis metres d'altura.
Fixació a solera de formigó mitjançant plaques d'ancoratge
galvanitzades i cargols d'alta rsistència. Marcatge del
perímetre de joc segons normes de la federació. Xarxa de
joc, pals i portes incloses.

0115001 Rend.: 1,000P- 2

 €60,00ml Subministre i col.locació de canaleta de recollida d'aigua de
15 cm d'amplada,
amb reixa d'acer galvanitzat i connexió a la xarxa general de
pluvials existent.

0115002 Rend.: 1,000P- 3

 €8,00ml Instal�lació de tubs de PE i pericons per a instal�lacions
elèctriques, amb tub corrugat de diàmetre 110mm per
il�luminació.

0115003 Rend.: 1,000P- 4

 €70,00ut Pericó de pas i tapa registrable de 30x30x30 cm de mides
interiors, amb paret
de 10 cm de gruix de ma´ço calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada
per dins amb morter1:2:10, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm i amb
tapa prefabricada de formigó.

0115004 Rend.: 1,000P- 5

 €20.000,00PA Instal.lació eléctrica de subministrament per 3 pistes de
pàdel, cablejat, projecte
eléctric, quadre eléctric legalització i connexió, connexions a
terra, tot inclós.

0115005 Rend.: 1,000P- 6

 €1.500,00PA Legalització de l'activitat de 3 pistes de pàdel.0115006 Rend.: 1,000P- 7

 €176,65m3 Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat
amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades inclou part proporcional
d'encofrat lateral amb taulons de fusta

135138A1 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

115,24438115,244381,000E31522J4 =xFormigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/F/20/IIa, de
consistència fluida i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

m3

39,381301,3127130,000E31B3000 =xArmadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
22,0222622,022261,000E31DC100 =xEncofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de

fonaments
m2

Subtotal... 176,64794 176,64794

COST DIRECTE 176,64794

0,00%GASTOS INDIRECTOS

176,64794COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,67m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de
400x200x200 mm, R 6 N/mm2, de morter de ciment gris per
a revestir, col�locació amb morter 1:0,5:4, amb traves i
brancals massissats amb formigó de 225 kg/m3 de ciment
amb una proporció en volum 1:3:6, col�locat manualment i
armat amb acer B500S en barres corrugades. m2 de
superfície realment executada sense incloure cèrcols ni
llindes

14E239E5 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

37,4591737,459171,000E4E2961L =xParet estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de
morter de ciment foradat, R-6, de 500x200x200 mm, revestir,
llis, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, col�locat amb
morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació
1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la
paret de 3 N/mm2

m2

1,292671,231111,050E4EZ3000 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de
morter de ciment

kg

2,91606145,803230,020E4EZQ024 =xFormigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225
kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de
pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col�locat
manualment

m3

Subtotal... 41,66790 41,66790

COST DIRECTE 41,66790

0,00%GASTOS INDIRECTOS

41,66790COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,62m2 Paret de tancament d'un full de blocs de morter de ciment
amb armadura de junt amb paret de tancament de gruix 30
cm, de bloc foradat llis de 400x300x200 mm, de morter de
ciment, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, gris
d'una cara vista, col�locat amb morter mixt 1:0,5:4 de ciment
pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica i
armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de
fàbrica, d'acer galvanitzat de 150 mm d'amplària, amb rodó
longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó transversal de 3.75
mm de diàmetre, col�locada amb el mateix morter de la paret

16183A11 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,743161,743161,000E4Z21F21 =xArmadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de

fàbrica, d'acer galvanitzat de 150 mm d'amplària, amb rodó
longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75
mm de diàmetre, col�locada amb el mateix morter de la paret

m

39,8750039,875001,000E618562L =xParet de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de
400x200x200 mm, de morter de ciment, categoria I, segons
la norma UNE-EN 771-3, gris d'una cara vista, col�locat amb
morter mixt 1:0,5:4 de ciment pòrtland amb filler calcari i
sorra de pedra granítica

m2

Subtotal... 41,61816 41,61816

COST DIRECTE 41,61816

0,00%GASTOS INDIRECTOS

41,61816COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €235,54m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra
aproximat de 150x120 cm, amb finestra d'alumini lacat de
dues fulles corredisses amb perfils de preu alt i classificació
mínima 3 7A C3 segons normes, bastiment de base de tub
d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de dues llunes incolores i
cambra d'aire 6 mm/8 mm/4 mm

1A1E5110 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

185,86963334,297890,556EAF1837C =xFinestra d'alumini lacat blanc, col�locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra
aproximat de 150x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

u

11,8895021,384000,556EAN51531 =xBastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat
de secció 40x20 mm, per a un buit d'obra aproximat de
150x120 cm

u

37,7768847,221100,800EC171324 =xVidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de
6 i 4 mm de gruix i cambra d'aire de 8 mm, col�locat amb
perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

m2

Subtotal... 235,53601 235,53601

COST DIRECTE 235,53601

0,00%GASTOS INDIRECTOS

235,53601COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €223,01m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra
aproximat de 210x120 cm, amb finestra d'alumini lacat de
dues fulles corredisses amb perfils de preu alt i classificació
mínima 3 7A C3 segons normes, bastiment de base de tub
d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de dues llunes incolores i
cambra d'aire 6 mm/8 mm/4 mm

1A1E5310 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:



Complex Esportiu del Poblenou
Carrers Camí Antic de València, Espronceda, Lope de Vega i Pallars
Barcelona
Juny 2014

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 40Data: 19/06/14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
174,85744440,446950,397EAF1877C =xFinestra d'alumini lacat blanc, col�locada sobre bastiment de

base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra
aproximat de 210x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

u

10,3759926,136000,397EAN51731 =xBastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat
de secció 40x20 mm, per a un buit d'obra aproximat de
210x120 cm

u

37,7768847,221100,800EC171324 =xVidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de
6 i 4 mm de gruix i cambra d'aire de 8 mm, col�locat amb
perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

m2

Subtotal... 223,01031 223,01031

COST DIRECTE 223,01031

0,00%GASTOS INDIRECTOS

223,01031COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €234,14m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra
aproximat de 240x120 cm, amb finestra d'alumini lacat de
dues fulles corredisses amb perfils de preu alt i classificació
mínima 3 7A C3 segons normes, bastiment de base de tub
d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de seguretat i cambra d'aire
4+4/8 mm/5 mm

1A1E55A0 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

173,14875498,987750,347EAF1897C =xFinestra d'alumini lacat blanc, col�locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra
aproximat de 240x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

u

9,8936628,512000,347EAN51931 =xBastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat
de secció 40x20 mm, per a un buit d'obra aproximat de
240x120 cm

u

51,0968863,871100,800EC1F1721 =xVidre aïllant d'una lluna incolora de 5 mm de gruix i un vidre
laminar de seguretat incolor amb 1 butiral transparent, de
4+4 mm de gruix i cambra d'aire de 8 mm, col�locat amb
perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

m2

Subtotal... 234,13929 234,13929

COST DIRECTE 234,13929

0,00%GASTOS INDIRECTOS

234,13929COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €447,78m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra
aproximat de 180x215 cm, amb porta d'alumini lacat amb
dues fulles de vaivé i perfils de preu alt, bastiment de base
de tub d'acer galvanitzat i vidre laminar de seguretat de 6+6
mm de gruix amb butiral transparent

1A1EPA5C Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

373,910531.449,265620,258EAFAEA0C =xPorta d'alumini lacat blanc, col�locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles de vaivé, per a un buit d'obra
aproximat de 180x215 cm, elaborada amb perfils de preu alt

u

7,9791730,927000,258EANV3683 =xBastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de
secció 60x20 mm, per a un buit d'obra aproximat de
180x215 cm

u

65,8868482,358550,800EC151D06 =xVidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de
lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 2 butiral
transparent, col�locat amb perfils conformats de neoprè
sobre alumini o PVC

m2

Subtotal... 447,77654 447,77654

COST DIRECTE 447,77654

0,00%GASTOS INDIRECTOS

447,77654COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €165,74m2 Fusteria interior, amb porta de 40 mm de gruix, de cares
llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix
xapades amb melamina, estructura interior de fusta, d'una
llum de bastiment aproximada de 80x210 cm, amb bastiment
per a paredó, fulla batent, tapajunts de fusta i galze

1A21U753 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

45,2319076,020000,595EAP36186 =xBastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de fusta
de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de 80 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària

u

44,6772035,741761,250EAPGU130 =xFolrat de bastiment de base de paredo, per a porta de fulles
batents, amb fusta xapada amb melamina per a una llum de
bastiment de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

u

55,3225892,979120,595EAQDU135 =xFulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, de cares
llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix
xapades amb melamina, estructura interior de fusta, de 80
cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

u

20,507023,445405,952EAZ1U010 =xTapajunts de fusta xapada amb melamina de secció
rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

m

Subtotal... 165,73870 165,73870

COST DIRECTE 165,73870

0,00%GASTOS INDIRECTOS

165,73870COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €19,74m2 Ferm rígid per a freqüència baixa de trànsit pesat format per
paviment de formigó vibrat HF-4 MPa i subbase de tot-u
artificial, sobre esplanada E2

2933D012 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

3,3303433,303380,100F921201F =xSubbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM

m3

16,40790102,549380,160F9G1D2G2 =xPaviment de formigó sense additius HF-4 MPa de
resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat
amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i
acabat reglejat

m3

Subtotal... 19,73824 19,73824

COST DIRECTE 19,73824

0,00%GASTOS INDIRECTOS

19,73824COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €135,40m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants
cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm
d'alçària com a màxim, ancorada amb 2 capes d'emprimació
antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl�lica
anticorrosiva

4B121AEE Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

22,8905622,890561,000K89BADJ0 =xPintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 12 cm de
separació, amb pintura de partícules metàl�liques, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

m2

112,50620112,506201,000KB121AEM =xBarana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants
cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm
d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer,
volandera i femella

m

Subtotal... 135,39676 135,39676

COST DIRECTE 135,39676

0,00%GASTOS INDIRECTOS

135,39676COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,24m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

E2212122 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21640/R 21,640000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,21640 0,21640
Maquinària:

3,02304/R 62,980000,048C1311120 =xPala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kWh

Subtotal... 3,02304 3,02304
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0,003251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,24269

0,00%GASTOS INDIRECTOS

3,24269COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,92m3 Excavació de rasa per a pas d'instal�lacions de fins a 1 m de
fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i amb
les terres deixades a la vora

E222B423 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,29840/R 21,640000,060A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,29840 1,29840
Maquinària:

7,60160/R 47,510000,160C1315010 =xRetroexcavadora petitah

Subtotal... 7,60160 7,60160

0,019481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,91948

0,00%GASTOS INDIRECTOS

8,91948COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,20m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m
de fondària

E2241100 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,16400/R 21,640000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,16400 2,16400

0,032461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,19646

0,00%GASTOS INDIRECTOS

2,19646COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,34m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres
adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PN

E2252772 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,43280/R 21,640000,020A0140000 =xManobreh

10,07550/R 22,390000,450A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 10,50830 10,50830
Maquinària:

1,25960/R 62,980000,020C1311120 =xPala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kWh

4,41900/R 9,820000,450C133A0J0 =xPicó vibrant amb placa de 30x33 cmh
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Subtotal... 5,67860 5,67860

0,157621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,34452

0,00%GASTOS INDIRECTOS

16,34452COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,26m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del
95% del PM

E225R00F Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,34624/R 21,640000,016A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,34624 0,34624
Maquinària:

0,90704/R 56,690000,016C1335080 =xCorró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 th

Subtotal... 0,90704 0,90704

0,005191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,25847

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,25847COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,05m3 Reducció de nivell freàtic de 3 m amb un equip de 75 m de
llargària amb una llança de succió per metre de 3 m de
fondària amb bomba de 22 kW i 320 m3/h de cabal màxim
en terreny de permeabilitat de 1E-04 m/s

E263C382 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,04600/R 37,200000,055CZ15C180 =xEquip per a reducció del nivell freàtic en 2 m i 75 m de
llargària amb una llança de succió per metre de 3 m de
fondària amb bomba de 22 kW i 320 m3/h de cabal màxim

h

Subtotal... 2,04600 2,04600

COST DIRECTE 2,04600

0,00%GASTOS INDIRECTOS

2,04600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.537,59u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip de
reducció del nivell freàtic en 2 m de 75 m de llargària

E26Z2500 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.653,84000/R 22,9700072,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 1.653,84000 1.653,84000
Maquinària:
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949,60000/R 59,3500016,000C1501A00 =xCamió per a transport de 24 th

892,80000/R 37,2000024,000CZ15C180 =xEquip per a reducció del nivell freàtic en 2 m i 75 m de
llargària amb una llança de succió per metre de 3 m de
fondària amb bomba de 22 kW i 320 m3/h de cabal màxim

h

Subtotal... 1.842,40000 1.842,40000

41,346002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3.537,58600

0,00%GASTOS INDIRECTOS

3.537,58600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,27m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal�lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
24 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

E2R450DA Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,62980/R 62,980000,010C1311120 =xPala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kWh

5,63825/R 59,350000,095C1501A00 =xCamió per a transport de 24 th

Subtotal... 6,26805 6,26805

COST DIRECTE 6,26805

0,00%GASTOS INDIRECTOS

6,26805COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €83,28m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/40/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm,
abocat des de camió

E31521M1 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,41000/R 21,640000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,41000 5,41000
Materials:

77,7920070,720001,100B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 77,79200 77,79200

0,081151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 83,28315

0,00%GASTOS INDIRECTOS

83,28315COST EXECUCIÓ MATERIAL



Complex Esportiu del Poblenou
Carrers Camí Antic de València, Espronceda, Lope de Vega i Pallars
Barcelona
Juny 2014

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 46Data: 19/06/14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €93,45m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió

E31522H1 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,41000/R 21,640000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,41000 5,41000
Materials:

87,9560079,960001,100B065960B =xFormigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 87,95600 87,95600

0,081151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 93,44715

0,00%GASTOS INDIRECTOS

93,44715COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,31kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

E31B3000 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,15522/R 25,870000,006A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,18376/R 22,970000,008A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,33898 0,33898
Materials:

0,006171,210000,0051B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1.3 mmkg

0,962480,962481,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,96865 0,96865

0,005081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,31271

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,31271COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,91m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat des de camió

E3Z112N1 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,94025/R 25,870000,075A0122000 =xOficial 1a paletah

3,24600/R 21,640000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,18625 5,18625
Materials:
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7,6461072,820000,105B06NLA1C =xFormigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de

ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
10 mm, HL-150/P/10

m3

Subtotal... 7,64610 7,64610

0,077791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,91014

0,00%GASTOS INDIRECTOS

12,91014COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,75kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col�locat a l'obra amb soldadura i
cargols

E441511D Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,31560/R 26,300000,012A0125000 =xOficial 1a soldadorh

0,27672/R 23,060000,012A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 0,59232 0,59232
Maquinària:

0,04416/R 3,680000,012C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

Subtotal... 0,04416 0,04416
Materials:

1,100001,100001,000B44Z5015 =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col�locar amb
cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 1,10000 1,10000

0,014812,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,75129

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,75129COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,91kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements
d'ancoratge, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col�locat a l'obra amb
soldadura

E4425025 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,39450/R 26,300000,015A0125000 =xOficial 1a soldadorh

0,34590/R 23,060000,015A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 0,74040 0,74040
Maquinària:

0,05520/R 3,680000,015C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
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Subtotal... 0,05520 0,05520
Materials:

1,100001,100001,000B44Z502A =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col�locar
amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 1,10000 1,10000

0,018512,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,91411

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,91411COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,72kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant, col�locat a l'obra amb
soldadura i cargols

E443511D Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,36820/R 26,300000,014A0125000 =xOficial 1a soldadorh

0,18448/R 23,060000,008A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 0,55268 0,55268
Maquinària:

0,05152/R 3,680000,014C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

Subtotal... 0,05152 0,05152
Materials:

1,100001,100001,000B44Z5015 =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col�locar amb
cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 1,10000 1,10000

0,013822,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,71802

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,71802COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,15kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a encavallades
formades per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col�locat a
l'obra amb soldadura

E44A5325 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,18350/R 26,300000,045A0125000 =xOficial 1a soldadorh

0,57650/R 23,060000,025A0135000 =xAjudant soldadorh
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Subtotal... 1,76000 1,76000
Maquinària:

0,16560/R 3,680000,045C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

Subtotal... 0,16560 0,16560
Materials:

1,180001,180001,000B44Z50BA =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col�locar
amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 1,18000 1,18000

0,044002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,14960

0,00%GASTOS INDIRECTOS

3,14960COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,67kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a corretja
formada per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, ref. HEB-140 de la sèrie
PERFILS de CELSA amb una capa d'imprimació
antioxidant, col�locat a l'obra amb soldadura

E44B5112BQYC Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,92050/R 26,300000,035A0125000 =xOficial 1a soldadorh

0,46120/R 23,060000,020A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 1,38170 1,38170
Maquinària:

0,12880/R 3,680000,035C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

Subtotal... 0,12880 0,12880
Materials:

1,120001,120001,000B44Z5011BQYC =xPerfil HEB-140 d'acer laminat en calent, ref. HEB-140 de la
sèrie PERFILS de CELSA

kg

Subtotal... 1,12000 1,12000

0,034542,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,66504

0,00%GASTOS INDIRECTOS

2,66504COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,05m2 Sostre de 15+5 cm, de llosa alveolar de formigó pretesat de
15 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral
obert superiorment, de 76,6 a 96,0 kNm per m d'amplària de
moment flector últim

E4LV35HT Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,88050/R 25,870000,150A0121000 =xOficial 1ah

3,24600/R 21,640000,150A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 7,12650 7,12650
Maquinària:

8,25750/R 55,050000,150C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 8,25750 8,25750
Materials:

38,5600038,560001,000B4LV03H5 =xLlosa alveolar de formigó pretesat de 15 cm d'alçària i 100 a
120 cm d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de
54,0 a 66,6 kNm per m d'amplària de moment flector últim

m2

Subtotal... 38,56000 38,56000

0,106901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54,05090

0,00%GASTOS INDIRECTOS

54,05090COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €83,20m Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15 cm,
com a màxim, amb la superfície superior acabada amb
corindó

E4PQU001 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,34800/R 25,870000,400A0122000 =xOficial 1a paletah

8,65600/R 21,640000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 19,00400 19,00400
Maquinària:

27,52500/R 55,050000,500C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 27,52500 27,52500
Materials:

36,3900036,390001,000B4PQU001 =xLlosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15 cm,
com a màxim, amb la superfície superior acabada amb
corindó

m

Subtotal... 36,39000 36,39000

0,285061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 83,20406

0,00%GASTOS INDIRECTOS

83,20406COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €114,92m Grada de formigó prefabricat d'una peça en forma de L de
80x45 cm, de 3 a 4 m de llargària, col�locada recolzada

E4PRU001 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,93500/R 25,870000,500A0122000 =xOficial 1a paletah

10,82000/R 21,640000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 23,75500 23,75500
Maquinària:

13,76250/R 55,050000,250C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th
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Subtotal... 13,76250 13,76250
Materials:

77,0500077,050001,000B4PRU001 =xGrada de formigó prefabricat d'una peça en forma de L de
80x45 cm, de 3 a 4 m de llargària

m

Subtotal... 77,05000 77,05000

0,356331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 114,92382

0,00%GASTOS INDIRECTOS

114,92382COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,87dm3 Reblert de bases d'anivellament, amb morter sense retracció
de ciment i sorra

E4ZZU001 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,29350/R 25,870000,050A0122000 =xOficial 1a paletah

1,08200/R 21,640000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,37550 2,37550
Materials:

1,460001,460001,000B071U001 =xMorter sense retracció per anivellament de plaques de
ciment i sorra

dm3

Subtotal... 1,46000 1,46000

0,035631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,87113

0,00%GASTOS INDIRECTOS

3,87113COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,55m2 Coberta sandwich ´´in situ´´ amb dues planxes nervades
galvanitzada i lacada de color estàndard amb nervis
separats entre 250 i 270 mm, de gruix 0,6 mm, amb una
inèrcia entre 13 i 21 cm4, i un pes entre 5 i 6 kg, amb
pendent inferior a 30 %, perfils omega d' acer galvanitzat
d'alçària 60 mm com a separadors, i aïllament amb feltre de
llana de roca de 20 a 25 kg/m3 i de gruix 80 mm, col�locat
amb fixacions mecàniques

E545P336 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,34800/R 25,870000,400A0127000 =xOficial 1a col�locadorh

2,29700/R 22,970000,100A0137000 =xAjudant col�locadorh

Subtotal... 12,64500 12,64500
Materials:

2,805000,1700016,500B0A5AA00 =xCargol autoroscant amb volanderau

22,8270010,870002,100B0CH8D30 =xPerfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 4
nervis separats entre 250 i 270 mm i una alçària entre 40 i
50 mm de 0.6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 13 i 21
cm4 i una massa superficial entre 5 i 6 kg/m2, acabat llisde
color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782

m2
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3,870001,290003,000B44ZB052 =xAcer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça

simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i
omega, tallat a mida i galvanitzat

kg

3,087002,940001,050B7C91B10 =xFeltre de llana de roca de 20 a 25 kg/m3 de 80 mm de gruix
amb paper kraft

m2

Subtotal... 32,58900 32,58900

0,316132,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 45,55013

0,00%GASTOS INDIRECTOS

45,55013COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €133,37m Acabat de ràfec, amb canal de desguàs, per a coberta
contínua de safates d'alumini, de planxa d'alumini d'1 mm de
gruix, preformada i de 80 cm de desenvolupament, acabat
gofrat, amb part proporcional de barrera de vapor, aïllament
tèrmic de llana de roca, carril d'alumini extruït amb clips de
subjecció, inclosos els perfils i elements de fixació, col�locat

E54ZUK50 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,36500/R 26,730000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

5,74250/R 22,970000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 19,10750 19,10750
Materials:

113,78000113,780001,000B5ZEUK50 =xMaterials per a la formació de ràfec, amb canal de desguàs,
per a coberta contínua de safates d'alumini, de planxa
d'alumini d'1 mm de gruix, preformada i de 80 cm de
desenvolupament, acabat gofrat, amb part proporcional de
barrera de vapor, aïllament tèrmic de llana de roca, carril
d'alumini extruït amb clips de subjecció, inclosos els perfils i
elements de fixació

m

Subtotal... 113,78000 113,78000

0,477692,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 133,36519

0,00%GASTOS INDIRECTOS

133,36519COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €97,30m Reixa de desguàs d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i
bastiment amb perfil L de 20x20 mm, col�locada amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

E5ZH78YD Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,69600/R 25,870000,800A0122000 =xOficial 1a paletah

8,65600/R 21,640000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 29,35200 29,35200
Materials:

53,7900053,790001,000B5ZH78Y0 =xReixa rectangular de desguàs d'acer galvanitzat, de 200 mm
d'amplària i bastiment amb perfil L de 20x20 mm

m
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
13,7130991,298900,1502D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra

de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 67,50309 67,50309

0,440281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 97,29537

0,00%GASTOS INDIRECTOS

97,29537COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,92m Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de
diàmetre 250 mm, col�locada amb peces especials i
connectada al baixant

E5ZJ1D8P Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,34800/R 25,870000,400A0122000 =xOficial 1a paletah

4,32800/R 21,640000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,67600 14,67600
Materials:

8,290816,380001,2995B5ZH1D80 =xCanal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de
diàmetre 200 mm

m

11,240005,620002,000B5ZHBD80 =xGanxo i suport de PVC per a canal de PVC rígid, de D 200
mm

u

1,276000,290004,400B5ZZJLPT =xVis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i
goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

u

Subtotal... 20,80681 20,80681

0,440283,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,92309

0,00%GASTOS INDIRECTOS

35,92309COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,07m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de
290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, col�locat amb morter per a ram de
paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G)
segons norma UNE-EN 998-2

E612TRAV Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,93500/R 25,870000,500A0122000 =xOficial 1a paletah

5,41000/R 21,640000,250A0140000 =xManobreh

2,91070/R 22,390000,130A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 21,25570 21,25570
Maquinària:

0,24830/R 1,910000,130C1704100 =xMesclador continu amb sitja per a morter preparat a granelh

Subtotal... 0,24830 0,24830
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Materials:

0,013001,250000,0104B0111000 =xAiguam3

1,5993244,180000,0362B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

6,426000,2100030,600B0FA12A0 =xTotxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la
norma UNE-EN 771-1

u

Subtotal... 8,03832 8,03832

0,531392,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,07371

0,00%GASTOS INDIRECTOS

30,07371COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,68m2 Paret de divisòria de gruix 15 cm, de bloc foradat llis de
400x200x150 mm, de morter de ciment, categoria I, segons
la norma UNE-EN 771-3, gris de dues cares vistes, col�locat
amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari i
sorra de pedra granítica

E6184L6N Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,90020/R 25,870000,460A0122000 =xOficial 1a paletah

4,97720/R 21,640000,230A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,87740 16,87740
Materials:

16,365331,2900012,6863B0E244F6 =xBloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x150 mm
de cara vista, gris, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3

u

1,0193587,874900,0116D0701461 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 17,38468 17,38468

0,421942,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,68401

0,00%GASTOS INDIRECTOS

34,68401COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,35m2 Paret de divisòria de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de
400x200x200 mm, de morter de ciment, categoria I, segons
la norma UNE-EN 771-3, gris de dues cares vistes, col�locat
amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari i
sorra de pedra granítica

E6185M6N Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,93500/R 25,870000,500A0122000 =xOficial 1a paletah

5,41000/R 21,640000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,34500 18,34500
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
19,156311,5100012,6863B0E244L6 =xBloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm

de cara vista, gris, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3
u

1,3884287,874900,0158D0701461 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 20,54473 20,54473

0,458632,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,34836

0,00%GASTOS INDIRECTOS

39,34836COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,80m2 Paret de tancament de gruix 30 cm, de bloc foradat llis de
400x200x300 mm, de morter de ciment, categoria I, segons
la norma UNE-EN 771-3, de color de dues cares vistes,
col�locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler
calcari i sorra de pedra granítica

E618688N Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,48720/R 25,870000,560A0122000 =xOficial 1a paletah

6,05920/R 21,640000,280A0140000 =xManobreh

Subtotal... 20,54640 20,54640
Materials:

24,611421,9400012,6863B0E244W2 =xBloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x300 mm
de cara vista, de color, categoria I, segons norma UNE-EN
771-3

u

2,1265787,874900,0242D0701461 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 26,73799 26,73799

0,513662,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 47,79805

0,00%GASTOS INDIRECTOS

47,79805COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €195,48m2 Mur cortina semiestructural serie FV55 de Ekonal o marca i
model equivalent amb perfil d'alumini aleació 6060 o 6063,
anoditzat de color plata de qualitat QUALIOCOAT amb un
gruix mínim de 20 micres, amb perfils horitzontals, silicona
estructural en verticals, ancoratges a l'estructura metál�lics,
perfils horitzontals de 56 mm d'amplaria i 138 mm de
fondaria amb tapeta exterior de 56x18 mm, amb sistema de
trencament de pont tèrmic de 31,5 mm, junts amb perfils
extruits de EPDM, cargols d'acer inoxidable i vidre laminar
6+6 mm amb amb butiral transparent col�locat, inclòs remats
i segellats, segons especificacions de projecte

E6MEV100 Rend.: 1,000P- 47
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €47,05m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació
per a pintura intumescent i tres capes de pintura
intumescent, amb un gruix total de 1500 µm

E7D69TK0 Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,91990/R 25,870000,770A012D000 =xOficial 1a pintorh

1,72275/R 22,970000,075A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 21,64265 21,64265
Materials:

23,3331010,840002,1525B89ZT000 =xPintura intumescentkg

1,7537310,310000,1701B8ZAG000 =xImprimació per a pintura intumescentkg

Subtotal... 25,08683 25,08683

0,324641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 47,05412

0,00%GASTOS INDIRECTOS

47,05412COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,98m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, elaborat
a l'obra, deixat de regle

E81131D1 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,90020/R 25,870000,460A0122000 =xOficial 1a paletah

4,97720/R 21,640000,230A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,87740 16,87740
Materials:

1,6799091,298900,0184D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 1,67990 1,67990

0,421942,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,97924

0,00%GASTOS INDIRECTOS

18,97924COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,82m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m
amb rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de València,
preu mitjà, de 46 a 75 peces/m2 col�locades amb adhesiu
per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888)

E8251355 Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,64150/R 25,870000,450A0127000 =xOficial 1a col�locadorh
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,24600/R 21,640000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,88750 14,88750
Materials:

0,173400,340000,510B05A2103 =xMaterial per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons
norma UNE-EN 13888, de color

kg

1,715980,350004,9028B0711010 =xAdhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004kg

8,668007,880001,100B0FH3153 =xRajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de valència, de
forma rectangular, de 46 a 75 peces/m2, preu mitjà, grup BIII
(UNE-EN 14411)

m2

Subtotal... 10,55738 10,55738

0,372192,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,81707

0,00%GASTOS INDIRECTOS

25,81707COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,85m2 Cel ras de plaques de fibres minerals de cara revestida,
fonoabsorbents, amb cantell recte (A) segons UNE-EN
13964, 240x60 cm i 40 mm de gruix , sistema desmuntable
amb entramat vist i suspensió autoanivelladora de barra
roscada. Article: ref. 567511000DA5 de la sèrie Blancs llisos
de ROCKWOOL

E842PJMFEC4M Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,34600/R 26,730000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,86560/R 21,640000,040A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,21160 6,21160
Materials:

34,3245032,690001,050B842AJM4EC4M =xPanell acústic autoportant de llana de roca volcànica, amb la
cara vista revestida per un vel mineral d'última generació,
pintat en color blanc, de 2400x600x40 mm, amb el cantell
recte, ref. 567511000DA5 de la sèrie Blancs llisos de
ROCKWOOL

m2

4,220004,220001,000B84ZA1L0 =xEntramat metàl�lic vist amb suspensió autoanivelladora de
barra roscada, preu superior, per a cel ras de plaques de
60x240 cm

m2

Subtotal... 38,54450 38,54450

0,093171,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,84927

0,00%GASTOS INDIRECTOS

44,84927COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,59m2 Revestiment vertical amb tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques, de densitat mitjana, de 22 mm de gruix, col�locat
amb fixacions mecàniques

E8651131 Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,17400/R 25,870000,200A0127000 =xOficial 1a col�locadorh
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
4,59400/R 22,970000,200A0137000 =xAjudant col�locadorh

Subtotal... 9,76800 9,76800
Materials:

0,240001,600000,150B0A32000 =xClau acer galvanitzatkg

13,432509,950001,350B0CU50K0 =xTauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat
mitjana, de 22 mm de gruix

m2

Subtotal... 13,67250 13,67250

0,146521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,58702

0,00%GASTOS INDIRECTOS

23,58702COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,89m2 Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb
dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

E89ABBJ0 Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,45240/R 25,870000,520A012D000 =xOficial 1a pintorh

1,14850/R 22,970000,050A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 14,60090 14,60090
Materials:

2,8713011,260000,255B89ZB000 =xEsmalt sintètickg

2,1991210,780000,204B8ZAA000 =xImprimació antioxidantkg

Subtotal... 5,07042 5,07042

0,219011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,89033

0,00%GASTOS INDIRECTOS

19,89033COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,50m2 Pintat de barana i reixa d'acer, de planxa, amb pintura de
partícules metàl�liques, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i 2 d'acabat

E89BBDJ0 Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,34800/R 25,870000,400A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,91880/R 22,970000,040A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 11,26680 11,26680
Materials:

5,9040014,760000,400B89ZM000 =xPintura partícules metàl�liqueskg

2,1560010,780000,200B8ZAA000 =xImprimació antioxidantkg

Subtotal... 8,06000 8,06000
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0,169001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,49580

0,00%GASTOS INDIRECTOS

19,49580COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,77m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat,
amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

E921R01F Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,29840/R 21,640000,060A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,29840 1,29840
Maquinària:

2,24035/R 64,010000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah

2,23230/R 74,410000,030C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

1,19700/R 47,880000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 5,66965 5,66965
Materials:

0,062501,250000,050B0111000 =xAiguam3

18,7220016,280001,150B037R000 =xTot-u artificial procedent de granulats reciclatsm3

Subtotal... 18,78450 18,78450

0,019481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,77203

0,00%GASTOS INDIRECTOS

25,77203COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,00m2 Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de
50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

E9232B91 Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,08200/R 21,640000,050A0140000 =xManobreh

2,23900/R 22,390000,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,32100 3,32100
Maquinària:

0,68500/R 13,700000,050C133A030 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

Subtotal... 0,68500 0,68500
Materials:

5,9424822,190000,2678B0332300 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mmt

Subtotal... 5,94248 5,94248

0,049821,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,99830

0,00%GASTOS INDIRECTOS
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9,99830COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,42m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm

E93617B0 Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,84570/R 25,870000,110A0122000 =xOficial 1a paletah

5,19360/R 21,640000,240A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,03930 8,03930
Materials:

12,2580379,340000,1545B065910C =xFormigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 12,25803 12,25803

0,120591,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,41792

0,00%GASTOS INDIRECTOS

20,41792COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,29m2 Solera de formigó lleuger elaborat a l'obra d'argila expandida
15 a 18 N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat
1200 a 1400 kg/m3, de 10 cm de gruix

E9371AG6 Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,65568/R 25,870000,064A0122000 =xOficial 1a paletah

2,76992/R 21,640000,128A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,42560 4,42560
Materials:

15,80143153,411950,103D06L1AG1 =xFormigó lleuger d'argila expandida, 15 a 18 N/mm2 de
resistència a la compressió, de densitat 1200 a 1400 kg/m3,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 15,80143 15,80143

0,066381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,29341

0,00%GASTOS INDIRECTOS

20,29341COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,98m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres extruït
esmaltat de forma rectangular, preu alt, de 16 a 25
peces/m2, col�locat a truc de maceta amb morter adhesiu C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888)

E9DBU200 Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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12,93500/R 25,870000,500A0127000 =xOficial 1a col�locadorh

4,59400/R 22,970000,200A0137000 =xAjudant col�locadorh

0,64920/R 21,640000,030A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,17820 18,17820
Materials:

0,340000,340001,000B05A2103 =xMaterial per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons
norma UNE-EN 13888, de color

kg

2,450000,350007,000B0711010 =xAdhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004kg

15,7386015,430001,020B0FGU200 =xRajola de gres extruït antilliscant esmaltat de forma
rectangular, de 16 a 25 peces/m2, preu alt

m2

Subtotal... 18,52860 18,52860

0,272671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,97947

0,00%GASTOS INDIRECTOS

36,97947COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,02m2 Paviment de linòleum en rotlle classe 23-32-41 segons
UNE-EN 548 i de gruix de 2 mm, col�locat amb adhesiu
acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó
cel�lular de diàmetre 4 mm

E9P67A26 Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,46750/R 25,870000,250A0127000 =xOficial 1a col�locadorh

2,87125/R 22,970000,125A0137000 =xAjudant col�locadorh

Subtotal... 9,33875 9,33875
Materials:

0,951303,020000,315B0901000 =xAdhesiu en dispersió aquosakg

13,3665012,730001,050B9P67A26 =xLàmina de linòleum en rotlle, classe 23-32-41 segons
UNE-EN 548 i de 2mm de gruix

m2

0,132000,200000,660B9PZ1400 =xCordó de PVC de 4 mm de diàmetrem

Subtotal... 14,44980 14,44980

0,233472,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,02202

0,00%GASTOS INDIRECTOS

24,02202COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,65m2 Parquet flotant de posts multicapa, amb capa d'acabat de
gruix de 2,5 a 2,9 mm, de fusta de roure americà
envernissat, de llargària > 1900 mm, d'amplària de 180 a
200 mm, i de gruix total 14 mm, amb 3 llistons per post, amb
unió per a encolar, col�locat sobre làmina de polietilè
expandit de 3 mm de gruix

E9QG493E Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,17400/R 25,870000,200A0127000 =xOficial 1a col�locadorh
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4,59400/R 22,970000,200A0137000 =xAjudant col�locadorh

Subtotal... 9,76800 9,76800
Materials:

0,144354,910000,0294B0911000 =xAdhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètickg

0,988800,960001,030B7C75300 =xLàmina de polietilè expandit no reticulat, de 3 mm de gruixm2

33,5986032,620001,030B9QG493E =xPost per a parquet flotant, multicapa, amb capa d'acabat de
gruix de 2,5 a 2,9 mm, de fusta de roure americà de qualitat
alta envernissat, de llargària > 1900 mm, d'amplària de 180
a 200 mm, i de gruix total 14 mm, amb 3 llistons per post,
amb unió per a encolar

m2

Subtotal... 34,73175 34,73175

0,146521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,64627

0,00%GASTOS INDIRECTOS

44,64627COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,56m2 Envernissat sobre paviment multicapa amb una capa de
vernís epoxi de dos components

E9Z331E0 Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,10440/R 25,870000,120A0127000 =xOficial 1a col�locadorh

1,37820/R 22,970000,060A0137000 =xAjudant col�locadorh

Subtotal... 4,48260 4,48260
Materials:

7,0056011,120000,630B8AZE200 =xVernís epoxi de dos componentskg

Subtotal... 7,00560 7,00560

0,067241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,55544

0,00%GASTOS INDIRECTOS

11,55544COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,64m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm
D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 elaborada a l'obra
i manipulada a taller

E9Z4A615 Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,41392/R 25,870000,016A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,36752/R 22,970000,016A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,78144 0,78144
Materials:

0,014761,210000,0122B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1.3 mmkg

1,836311,836311,000D0B34185 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, elaborada a
l'obra i manipulada a taller

m2
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Subtotal... 1,85107 1,85107

0,011721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,64423

0,00%GASTOS INDIRECTOS

2,64423COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €168,79u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit d'obra de
80x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm,
dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment
galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada en fred,
col�locada

EABGU030 Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,57250/R 26,290000,250A012F000 =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 6,57250 6,57250
Materials:

145,09000145,090001,000BABGU030 =xPorta d'acer, d'una fulla batent per a un llum de 80x215 cm,
amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes
d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i
esmaltat de planxa d'acer conformada en fred

u

16,9600016,960001,000BAZGC360 =xFerramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla
batent

u

Subtotal... 162,05000 162,05000

0,164312,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 168,78681

0,00%GASTOS INDIRECTOS

168,78681COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €176,86u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit d'obra de
90x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm,
dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment
galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada en fred,
col�locada

EABGU040 Rend.: 1,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,57250/R 26,290000,250A012F000 =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 6,57250 6,57250
Materials:

153,16000153,160001,000BABGU040 =xPorta d'acer, d'una fulla batent per a un llum de 90x215 cm,
amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes
d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i
esmaltat de planxa d'acer conformada en fred

u

16,9600016,960001,000BAZGC360 =xFerramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla
batent

u

Subtotal... 170,12000 170,12000
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0,164312,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 176,85681

0,00%GASTOS INDIRECTOS

176,85681COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €102,53u Fulla batent per a porta interior, de Taulell fenòl�lic HDM, de
22 mm de gruix, de color, de 80 cm d'amplària i de 210 cm
d'alçària

EAQDC486 Rend.: 1,000P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,49505/R 26,310000,855A012A000 =xOficial 1a fusterh

0,87970/R 23,150000,038A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 23,37475 23,37475
Materials:

61,6100061,610001,000BAQDC486 =xFulla batent per a porta interior, de taulell fenòl�lic de 22 mm
de gruix, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

u

16,9600016,960001,000BAZGC360 =xFerramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla
batent

u

Subtotal... 78,57000 78,57000

0,584372,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 102,52912

0,00%GASTOS INDIRECTOS

102,52912COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €946,61u Porta tallafocs metàl�lica, EI2-C 90, de dues fulles batents,
per a una llum de 180x210 cm, preu alt amb tanca antipànic,
col�locada

EASA82SB Rend.: 1,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,51600/R 26,290000,400A012F000 =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 10,51600 10,51600
Materials:

935,83000935,830001,000BASA82SB =xPorta tallafocs metàl�lica, EI2-C 90 de dues fulles batents per
a una llum de 180x210 cm, preu alt amb tanca antipànic

u

Subtotal... 935,83000 935,83000

0,262902,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 946,60890

0,00%GASTOS INDIRECTOS

946,60890COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €128,09m2 Gelosia d'acer galvanitzat pintat al forn amb lamel�les
orientables, horitzontal, de 250 a 300 mm d'amplària, amb
comandament manual, col�locada

EAVM1221 Rend.: 1,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,58700/R 25,870000,100A0127000 =xOficial 1a col�locadorh

2,29700/R 22,970000,100A0137000 =xAjudant col�locadorh

Subtotal... 4,88400 4,88400
Materials:

123,08000123,080001,000BAVM1220 =xGelosia d'acer galvanitzat pintat al forn amb lamel�les
orientables, horitzontal, de 250 a 300 mm d'amplària, amb
comandament manual

m2

Subtotal... 123,08000 123,08000

0,122102,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 128,08610

0,00%GASTOS INDIRECTOS

128,08610COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,24m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1,
de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

ED111B61 Rend.: 1,000P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,62280/R 26,730000,360A012J000 =xOficial 1a lampistah

4,12920/R 22,940000,180A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 13,75200 13,75200
Materials:

4,087503,270001,250BD13169B =xTub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de llargària 5 m, per
a encolar

m

3,150003,150001,000BDW3B600 =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=90 mmu

0,040000,040001,000BDY3B600 =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=90 mmu

Subtotal... 7,27750 7,27750

0,206281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,23578

0,00%GASTOS INDIRECTOS

21,23578COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,97m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, incloses
les peces especials i fixat mecànicament amb brides

ED15B671 Rend.: 1,000P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,31320/R 25,870000,360A0127000 =xOficial 1a col�locadorh

4,13460/R 22,970000,180A0137000 =xAjudant col�locadorh
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Subtotal... 13,44780 13,44780
Materials:

4,354003,110001,400BD13167B =xTub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de llargària 3 m, per
a encolar

m

0,891101,330000,670BD1Z2200 =xBrida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mmu

1,039503,150000,330BDW3B600 =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=90 mmu

0,040000,040001,000BDY3B600 =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=90 mmu

Subtotal... 6,32460 6,32460

0,201721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,97412

0,00%GASTOS INDIRECTOS

19,97412COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €118,61u Pericó de pas i tapa fixa, de 51x51x50 cm de mides interiors,
amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100
mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre
solera de formigó en massa de 10 cm

ED352D56 Rend.: 1,000P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

69,84900/R 25,870002,700A0122000 =xOficial 1a paletah

28,13200/R 21,640001,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 97,98100 97,98100
Materials:

0,001251,250000,001B0111000 =xAiguam3

0,38035118,860000,0032B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

4,4993472,570000,062B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

9,847200,2000049,236B0F1DEA1 =xMaó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

4,4288987,874900,0504D0701461 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 19,15703 19,15703

1,469721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 118,60774

0,00%GASTOS INDIRECTOS

118,60774COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €225,49u Pericó sifònic i tapa registrable, de 64x64x60 cm de mides
interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de
250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb
morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i
amb tapa prefabricada de formigó armat

ED354F65 Rend.: 1,000P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

111,24100/R 25,870004,300A0122000 =xOficial 1a paletah

47,60800/R 21,640002,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 158,84900 158,84900
Materials:

0,002501,250000,002B0111000 =xAiguam3

0,62996118,860000,0053B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

6,1757172,570000,0851B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

14,216400,2000071,082B0F1DEA1 =xMaó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

33,9600033,960001,000BD3Z2886 =xTapa prefabricada de formigó armat de 80x80x6 cmu

9,26878124,246350,0746D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

m3

Subtotal... 64,25335 64,25335

2,382741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 225,48509

0,00%GASTOS INDIRECTOS

225,48509COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €52,70m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament amb pressió, de DN 125 mm i de PN 6 bar
segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de
15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb
sorra fins a 30 cm per sobre del tub

ED7FP264 Rend.: 1,000P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,91530/R 25,870000,190A0122000 =xOficial 1a paletah

3,88050/R 25,870000,150A0127000 =xOficial 1a col�locadorh

3,44550/R 22,970000,150A0137000 =xAjudant col�locadorh

8,22320/R 21,640000,380A0140000 =xManobreh

Subtotal... 20,46450 20,46450
Maquinària:

2,37550/R 47,510000,050C1315010 =xRetroexcavadora petitah

0,98200/R 9,820000,100C133A0J0 =xPicó vibrant amb placa de 30x33 cmh

Subtotal... 3,35750 3,35750
Materials:
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12,1486720,370000,5964B0311500 =xSorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mmt

6,8578772,570000,0945B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

6,612005,510001,200BD7FP260 =xTub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb
pressió, de DN 125 mm i de PN 6 bar segons norma
UNE-EN 1456-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

m

2,834708,590000,330BDW3B800 =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=125 mmu

0,120000,120001,000BDY3B800 =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=125 mmu

Subtotal... 28,57324 28,57324

0,306971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 52,70221

0,00%GASTOS INDIRECTOS

52,70221COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €95,76m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1,
sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15
cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

ED7FR514 Rend.: 1,000P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,91530/R 25,870000,190A0122000 =xOficial 1a paletah

5,17400/R 25,870000,200A0127000 =xOficial 1a col�locadorh

4,59400/R 22,970000,200A0137000 =xAjudant col�locadorh

8,22320/R 21,640000,380A0140000 =xManobreh

Subtotal... 22,90650 22,90650
Maquinària:

3,32570/R 47,510000,070C1315010 =xRetroexcavadora petitah

1,37480/R 9,820000,140C133A0J0 =xPicó vibrant amb placa de 30x33 cmh

Subtotal... 4,70050 4,70050
Materials:

16,7685820,370000,8232B0311500 =xSorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mmt

8,5342372,570000,1176B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

21,9000018,250001,200BD7FR510 =xTub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa
anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica

m

19,7043059,710000,330BDW3BB00 =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=250 mmu

0,900000,900001,000BDY3BB00 =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=250 mmu

Subtotal... 67,80711 67,80711

0,343601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 95,75771

0,00%GASTOS INDIRECTOS
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95,75771COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €106,56m Xemeneia circular helicoïdal d'acer inoxidable+fibra+acer
inoxidable, de 150 mm de diàmetre ref. DII-100-150 de la
sèrie Tub doble amb aïllament tèrmic d'AIR TUB , muntada
superficialment

EE41XXC5D9SR Rend.: 1,000P- 75

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,73000/R 26,730001,000A012G000 =xOficial 1a calefactorh

22,94000/R 22,940001,000A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 49,67000 49,67000
Materials:

49,6500049,650001,000BE41XXC5D9SR =xTub doble inoxidable-inoxidable de diàmetres 100-150 mm,
compleix la normativa de resistència al foc E 600/90, ref.
DII-100-150 de la sèrie Tub doble amb aïllament tèrmic
d'AIR TUB

m

6,000006,000001,000BEW45001 =xSuport estàndard per a conducte circular de 150 mm de
diàmetre

u

Subtotal... 55,65000 55,65000

1,241752,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 106,56175

0,00%GASTOS INDIRECTOS

106,56175COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4.039,78u Conjunt de 2 captadors solars amb una superfície activa de
4 a 4,5 m2, amb acumulador d'acer inoxidable de capacitat
300 l i suport metàl�lic, amb circuit tancat, col�locat amb
fixacions mecàniques

EEA1A412 Rend.: 1,000P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

58,80600/R 26,730002,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

50,53400/R 22,970002,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 109,34000 109,34000
Materials:

3.927,710003.927,710001,000BEA1A412 =xConjunt de 2 captadors solars amb una superfície activa de
4 a 4.5 m2, amb acumulador d'acer inoxidable de capacitat
300 l i suport metàl�lic, amb circuit tancat

u

Subtotal... 3.927,71000 3.927,71000

2,733502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4.039,78350

0,00%GASTOS INDIRECTOS

4.039,78350COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €285,70u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat
platejat i reixeta de malla metàl�lica, de 800x650 mm, aletes
en Z i fixada al bastiment

EEKN1RM0 Rend.: 1,000P- 77

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,69200/R 26,730000,400A012G000 =xOficial 1a calefactorh

9,17600/R 22,940000,400A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 19,86800 19,86800
Materials:

265,53000265,530001,000BEKN1RM0 =xReixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat
platejat i reixeta de malla metàl�lica, de 800x650 mm, aletes
en Z i per a fixar al bastiment

u

Subtotal... 265,53000 265,53000

0,298021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 285,69602

0,00%GASTOS INDIRECTOS

285,69602COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,67m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal
1´´1/2, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat,
amb grau de dificultat baix i col�locat superficialment

EF118211 Rend.: 1,000P- 78

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,55360/R 26,730000,320A012M000 =xOficial 1a muntadorh

7,35040/R 22,970000,320A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 15,90400 15,90400
Materials:

0,200100,690000,290B0A71H00 =xAbraçadora metàl�lica, de 47 mm de diàmetre interioru

10,2102010,010001,020BF118200 =xTub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 1´´1/2,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35

m

1,6485010,990000,150BFW11810 =xAccessori per a tubs d'acer negre sense soldadura, de
diàmetre 1´´1/2, per a roscar

u

0,470000,940000,500BFY11810 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer
negre sense soldadura, de diàmetre 1´´1/2, roscat

u

Subtotal... 12,52880 12,52880

0,238561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,67136

0,00%GASTOS INDIRECTOS

28,67136COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,78m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 2´´,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau
de dificultat baix i col�locat superficialment

EF119211 Rend.: 1,000P- 79

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
11,49390/R 26,730000,430A012M000 =xOficial 1a muntadorh

9,87710/R 22,970000,430A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 21,37100 21,37100
Materials:

0,339301,170000,290B0A71K00 =xAbraçadora metàl�lica, de 60 mm de diàmetre interioru

14,4432014,160001,020BF119200 =xTub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 2´´, segons la
norma DIN EN ISO 2440 ST-35

m

2,6385017,590000,150BFW11910 =xAccessori per a tubs d'acer negre sense soldadura, de
diàmetre 2´´, per a roscar

u

0,670001,340000,500BFY11910 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer
negre sense soldadura, de diàmetre 2´´, roscat

u

Subtotal... 18,09100 18,09100

0,320571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,78257

0,00%GASTOS INDIRECTOS

39,78257COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,21m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil�laritat, amb grau de dificultat mitjà i col�locat
superficialment

EF5283B2 Rend.: 1,000P- 80

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,74220/R 26,730000,140A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,21580/R 22,970000,140A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,95800 6,95800
Materials:

0,150000,300000,500B0A75700 =xAbraçadora plàstica, de 18 mm de diàmetre interioru

3,264003,200001,020BF528300 =xTub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057

m

0,432001,440000,300BFW528B0 =xAccessori per a tubs de coure semidur, de 18 mm de
diàmetre exterior, per a soldar per capil�laritat

u

0,300000,300001,000BFY528B0 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
coure semidur, de 18 mm de diàmetre exterior, per a soldar
per capil�laritat

u

Subtotal... 4,14600 4,14600

0,104371,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,20837

0,00%GASTOS INDIRECTOS

11,20837COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,68m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil�laritat, amb grau de dificultat mitjà i col�locat
superficialment

EF5293B2 Rend.: 1,000P- 81

Unitats Preu Parcial Import€
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

4,00950/R 26,730000,150A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,44550/R 22,970000,150A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 7,45500 7,45500
Materials:

0,170000,340000,500B0A75900 =xAbraçadora plàstica, de 22 mm de diàmetre interioru

4,049403,970001,020BF529300 =xTub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057

m

0,546001,820000,300BFW529B0 =xAccessori per a tubs de coure semidur, de 22 mm de
diàmetre exterior, per a soldar per capil�laritat

u

0,350000,350001,000BFY529B0 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
coure semidur, de 22 mm de diàmetre exterior, per a soldar
per capil�laritat

u

Subtotal... 5,11540 5,11540

0,111831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,68223

0,00%GASTOS INDIRECTOS

12,68223COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,17m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre
nominal, d'1,5 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil�laritat, amb grau de dificultat mitjà i col�locat
superficialment

EF5295B2 Rend.: 1,000P- 82

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,00950/R 26,730000,150A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,44550/R 22,970000,150A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 7,45500 7,45500
Materials:

0,170000,340000,500B0A75900 =xAbraçadora plàstica, de 22 mm de diàmetre interioru

6,538206,410001,020BF529500 =xTub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1.5 mm, segons la norma UNE-EN 1057

m

0,546001,820000,300BFW529B0 =xAccessori per a tubs de coure semidur, de 22 mm de
diàmetre exterior, per a soldar per capil�laritat

u

0,350000,350001,000BFY529B0 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
coure semidur, de 22 mm de diàmetre exterior, per a soldar
per capil�laritat

u

Subtotal... 7,60420 7,60420

0,111831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,17103

0,00%GASTOS INDIRECTOS

15,17103COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €17,46m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre
nominal, d'1,5 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil�laritat, amb grau de dificultat mitjà i col�locat
superficialment

EF52A5B2 Rend.: 1,000P- 83

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,27680/R 26,730000,160A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,67520/R 22,970000,160A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 7,95200 7,95200
Materials:

0,176000,440000,400B0A75C00 =xAbraçadora plàstica, de 28 mm de diàmetre interioru

8,047807,890001,020BF52A500 =xTub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1.5 mm, segons la norma UNE-EN 1057

m

0,786002,620000,300BFW52AB0 =xAccessori per a tubs de coure semidur, de 28 mm de
diàmetre exterior, per a soldar per capil�laritat

u

0,380000,380001,000BFY52AB0 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
coure semidur, de 28 mm de diàmetre exterior, per a soldar
per capil�laritat

u

Subtotal... 9,38980 9,38980

0,119281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,46108

0,00%GASTOS INDIRECTOS

17,46108COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,97m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre
nominal, d'1,5 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil�laritat, amb grau de dificultat mitjà i col�locat
superficialment

EF52B5B2 Rend.: 1,000P- 84

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,81140/R 26,730000,180A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,13460/R 22,970000,180A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 8,94600 8,94600
Materials:

0,204000,510000,400B0A75E00 =xAbraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interioru

10,138809,940001,020BF52B500 =xTub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1.5 mm, segons la norma UNE-EN 1057

m

1,023003,410000,300BFW52BB0 =xAccessori per a tubs de coure semidur, de 35 mm de
diàmetre exterior, per a soldar per capil�laritat

u

0,520000,520001,000BFY52BB0 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
coure semidur, de 35 mm de diàmetre exterior, per a soldar
per capil�laritat

u

Subtotal... 11,88580 11,88580

0,134191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,96599

0,00%GASTOS INDIRECTOS
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

20,96599COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,45m Tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil�laritat, amb grau de dificultat mitjà i col�locat
superficialment

EF52C3B2 Rend.: 1,000P- 85

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,34600/R 26,730000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,59400/R 22,970000,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,94000 9,94000
Materials:

0,292000,730000,400B0A75G00 =xAbraçadora plàstica, de 42 mm de diàmetre interioru

8,353808,190001,020BF52C300 =xTub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057

m

1,056003,520000,300BFW52CB0 =xAccessori per a tubs de coure semidur, de 42 mm de
diàmetre exterior, per a soldar per capil�laritat

u

0,660000,660001,000BFY52CB0 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
coure semidur, de 42 mm de diàmetre exterior, per a soldar
per capil�laritat

u

Subtotal... 10,36180 10,36180

0,149101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,45090

0,00%GASTOS INDIRECTOS

20,45090COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,88m Tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre
nominal, d'1,5 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil�laritat, amb grau de dificultat mitjà i col�locat
superficialment

EF52C5B2 Rend.: 1,000P- 86

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,34600/R 26,730000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,59400/R 22,970000,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,94000 9,94000
Materials:

0,292000,730000,400B0A75G00 =xAbraçadora plàstica, de 42 mm de diàmetre interioru

11,7810011,550001,020BF52C500 =xTub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1.5 mm, segons la norma UNE-EN 1057

m

1,056003,520000,300BFW52CB0 =xAccessori per a tubs de coure semidur, de 42 mm de
diàmetre exterior, per a soldar per capil�laritat

u

0,660000,660001,000BFY52CB0 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
coure semidur, de 42 mm de diàmetre exterior, per a soldar
per capil�laritat

u

Subtotal... 13,78900 13,78900
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,149101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,87810

0,00%GASTOS INDIRECTOS

23,87810COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,82m Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre
nominal, d'1,5 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil�laritat, amb grau de dificultat mitjà i col�locat
superficialment

EF52D5B2 Rend.: 1,000P- 87

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,01425/R 26,730000,225A012M000 =xOficial 1a muntadorh

5,16825/R 22,970000,225A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 11,18250 11,18250
Materials:

0,288000,960000,300B0A75J00 =xAbraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interioru

15,7488015,440001,020BF52D500 =xTub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1.5 mm, segons la norma UNE-EN 1057

m

1,581005,270000,300BFW52DB0 =xAccessori per a tubs de coure semidur, de 54 mm de
diàmetre exterior, per a soldar per capil�laritat

u

0,850000,850001,000BFY52DB0 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
coure semidur, de 54 mm de diàmetre exterior, per a soldar
per capil�laritat

u

Subtotal... 18,46780 18,46780

0,167741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,81804

0,00%GASTOS INDIRECTOS

29,81804COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,75m Tub de coure R250 (semidur) de 64 mm de diàmetre
nominal, de 2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil�laritat, amb grau de dificultat mitjà i col�locat
superficialment

EF52E6B2 Rend.: 1,000P- 88

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,01425/R 26,730000,225A012M000 =xOficial 1a muntadorh

5,16825/R 22,970000,225A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 11,18250 11,18250
Materials:

0,489511,470000,333B0A75K02 =xAbraçadora plàstica, de 63 mm de diàmetre interioru

23,0622022,610001,020BF52E600 =xTub de coure R250 (semidur) de 64 mm de diàmetre
nominal i de gruix 2 mm, segons la norma UNE-EN 1057

m

1,788005,960000,300BFW52EB0 =xAccessori per a tubs de coure semidur, de 64 mm de
diàmetre exterior, per a soldar per capil�laritat

u



Complex Esportiu del Poblenou
Carrers Camí Antic de València, Espronceda, Lope de Vega i Pallars
Barcelona
Juny 2014

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 76Data: 19/06/14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,060001,060001,000BFY52EB0 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de

coure semidur, de 64 mm de diàmetre exterior, per a soldar
per capil�laritat

u

Subtotal... 26,39971 26,39971

0,167741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 37,74995

0,00%GASTOS INDIRECTOS

37,74995COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,48m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000, col�locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

EFQ33A6L Rend.: 1,000P- 89

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,40570/R 26,730000,090A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,06730/R 22,970000,090A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,47300 4,47300
Materials:

2,774402,720001,020BFQ33A6A =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000

m

0,170000,170001,000BFYQ3060 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix

u

Subtotal... 2,94440 2,94440

0,067101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,48450

0,00%GASTOS INDIRECTOS

7,48450COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,50m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000, col�locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

EFQ33A7L Rend.: 1,000P- 90

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,40570/R 26,730000,090A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,06730/R 22,970000,090A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,47300 4,47300
Materials:
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,794802,740001,020BFQ33A7A =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades

que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000

m

0,170000,170001,000BFYQ3060 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix

u

Subtotal... 2,96480 2,96480

0,067101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,50490

0,00%GASTOS INDIRECTOS

7,50490COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,57m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000, col�locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

EFQ33A9L Rend.: 1,000P- 91

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,67300/R 26,730000,100A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,29700/R 22,970000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,97000 4,97000
Materials:

3,355803,290001,020BFQ33A9A =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000

m

0,170000,170001,000BFYQ3060 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix

u

Subtotal... 3,52580 3,52580

0,074551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,57035

0,00%GASTOS INDIRECTOS

8,57035COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,49m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000, col�locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

EFQ33ABL Rend.: 1,000P- 92

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,94030/R 26,730000,110A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,52670/R 22,970000,110A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,46700 5,46700
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Materials:

3,774003,700001,020BFQ33ABA =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000

m

0,170000,170001,000BFYQ3060 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix

u

Subtotal... 3,94400 3,94400

0,082011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,49301

0,00%GASTOS INDIRECTOS

9,49301COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,23m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000, col�locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

EFQ33ACL Rend.: 1,000P- 93

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,94030/R 26,730000,110A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,52670/R 22,970000,110A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,46700 5,46700
Materials:

4,508404,420001,020BFQ33ACA =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000

m

0,170000,170001,000BFYQ3060 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix

u

Subtotal... 4,67840 4,67840

0,082011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,22741

0,00%GASTOS INDIRECTOS

10,22741COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,34m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 48 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000, col�locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

EFQ33ADL Rend.: 1,000P- 94

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,20760/R 26,730000,120A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,75640/R 22,970000,120A013M000 =xAjudant muntadorh
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Subtotal... 5,96400 5,96400
Materials:

5,120405,020001,020BFQ33ADA =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 48 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000

m

0,170000,170001,000BFYQ3060 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix

u

Subtotal... 5,29040 5,29040

0,089461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,34386

0,00%GASTOS INDIRECTOS

11,34386COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,82m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000, col�locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

EFQ33AEL Rend.: 1,000P- 95

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,20760/R 26,730000,120A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,75640/R 22,970000,120A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,96400 5,96400
Materials:

5,599805,490001,020BFQ33AEA =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000

m

0,170000,170001,000BFYQ3060 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix

u

Subtotal... 5,76980 5,76980

0,089461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,82326

0,00%GASTOS INDIRECTOS

11,82326COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,06m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 1/2´´ de
diàmetre, de 9 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col�locat superficialment

EFQ7A422 Rend.: 1,000P- 96

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,27205/R 26,730000,085A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,95245/R 22,970000,085A013M000 =xAjudant muntadorh
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Subtotal... 4,22450 4,22450
Materials:

0,571200,560001,020BFQ7A420 =xAïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tubs de diàmetre
1/2´´, de 9 mm de gruix

m

0,200000,200001,000BFYQ7A42 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic de canonades amb polietilè expandit, preu alt, per a
tub de 1/2´´ de diàmetre, de 9 mm de gruix

u

Subtotal... 0,77120 0,77120

0,063371,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,05907

0,00%GASTOS INDIRECTOS

5,05907COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,24m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 3/4´´ de
diàmetre, de 9 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col�locat superficialment

EFQ7A522 Rend.: 1,000P- 97

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,27205/R 26,730000,085A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,95245/R 22,970000,085A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,22450 4,22450
Materials:

0,703800,690001,020BFQ7A520 =xAïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tubs de diàmetre
3/4´´, de 9 mm de gruix

m

0,250000,250001,000BFYQ7A52 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic de canonades amb polietilè expandit, preu alt, per a
tub de 3/4´´ de diàmetre, de 9 mm de gruix

u

Subtotal... 0,95380 0,95380

0,063371,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,24167

0,00%GASTOS INDIRECTOS

5,24167COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,63m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 1´´ de
diàmetre, de 9 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col�locat superficialment

EFQ7A622 Rend.: 1,000P- 98

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,40570/R 26,730000,090A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,06730/R 22,970000,090A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,47300 4,47300
Materials:

0,805800,790001,020BFQ7A620 =xAïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tubs de diàmetre
1´´, de 9 mm de gruix

m
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0,280000,280001,000BFYQ7A62 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a aïllament

tèrmic de canonades amb polietilè expandit, preu alt, per a
tub de 1´´ de diàmetre, de 9 mm de gruix

u

Subtotal... 1,08580 1,08580

0,067101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,62590

0,00%GASTOS INDIRECTOS

5,62590COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,37m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 1´´1/4 de
diàmetre, de 9 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col�locat superficialment

EFQ7A722 Rend.: 1,000P- 99

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,67300/R 26,730000,100A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,29700/R 22,970000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,97000 4,97000
Materials:

0,979200,960001,020BFQ7A720 =xAïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tubs de diàmetre
1´´1/4, de 9 mm de gruix

m

0,350000,350001,000BFYQ7A72 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic de canonades amb polietilè expandit, preu alt, per a
tub de 1´´1/4 de diàmetre, de 9 mm de gruix

u

Subtotal... 1,32920 1,32920

0,074551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,37375

0,00%GASTOS INDIRECTOS

6,37375COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,01m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 1´´1/2 de
diàmetre, de 9 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col�locat superficialment

EFQ7A822 Rend.: 1,000P- 100

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,94030/R 26,730000,110A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,52670/R 22,970000,110A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,46700 5,46700
Materials:

1,081201,060001,020BFQ7A820 =xAïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tubs de diàmetre
1´´1/2, de 9 mm de gruix

m

0,380000,380001,000BFYQ7A82 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic de canonades amb polietilè expandit, preu alt, per a
tub de 1´´1/2 de diàmetre, de 9 mm de gruix

u

Subtotal... 1,46120 1,46120
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0,082011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,01021

0,00%GASTOS INDIRECTOS

7,01021COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,94m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 2´´ de
diàmetre, de 9 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col�locat superficialment

EFQ7A922 Rend.: 1,000P- 101

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,20760/R 26,730000,120A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,75640/R 22,970000,120A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,96400 5,96400
Materials:

1,397401,370001,020BFQ7A920 =xAïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tubs de diàmetre
2´´, de 9 mm de gruix

m

0,490000,490001,000BFYQ7A92 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic de canonades amb polietilè expandit, preu alt, per a
tub de 2´´ de diàmetre, de 9 mm de gruix

u

Subtotal... 1,88740 1,88740

0,089461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,94086

0,00%GASTOS INDIRECTOS

7,94086COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,84m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 2´´1/2 de
diàmetre, de 9 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col�locat superficialment

EFQ7AA22 Rend.: 1,000P- 102

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,47490/R 26,730000,130A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,98610/R 22,970000,130A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,46100 6,46100
Materials:

1,683001,650001,020BFQ7AA20 =xAïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tubs de diàmetre
2´´1/2, de 9 mm de gruix

m

0,600000,600001,000BFYQ7AA2 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic de canonades amb polietilè expandit, preu alt, per a
tub de 2´´1/2 de diàmetre, de 9 mm de gruix

u

Subtotal... 2,28300 2,28300

0,096921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,84092

0,00%GASTOS INDIRECTOS
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8,84092COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,93u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de
material antixoc, amb porta, per a deu mòduls i muntada
superficialment

EG133702 Rend.: 1,000P- 103

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,67300/R 26,730000,100A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,29400/R 22,940000,100A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 4,96700 4,96700
Materials:

14,4300014,430001,000BG133702 =xCaixa per a quadre de comandament i protecció, de material
antixoc, amb porta, amb deu mòduls i per a muntar
superficialment

u

1,460001,460001,000BGW13000 =xPart proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de
comandament i protecció

u

Subtotal... 15,89000 15,89000

0,074511,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,93151

0,00%GASTOS INDIRECTOS

20,93151COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,30u Caixa per a quadre de distribució, metàl�lica amb porta, per
a una filera de quinze mòduls i muntada superficialment

EG145202 Rend.: 1,000P- 104

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,66825/R 26,730000,025A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,57350/R 22,940000,025A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,24175 1,24175
Materials:

41,5700041,570001,000BG145202 =xCaixa per a quadre de distribució, metàl�lica amb porta, per a
una filera de quinze mòduls i per a muntar superficialment

u

1,470001,470001,000BGW14000 =xPart proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de
distribució

u

Subtotal... 43,04000 43,04000

0,018631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,30038

0,00%GASTOS INDIRECTOS

44,30038COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,62u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm,
amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment

EG151532 Rend.: 1,000P- 105

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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8,01900/R 26,730000,300A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,44100/R 22,940000,150A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 11,46000 11,46000
Materials:

2,660002,660001,000BG151532 =xCaixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm,
amb grau de protecció IP-65 i per a muntar superficialment

u

0,330000,330001,000BGW15000 =xPart proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

u

Subtotal... 2,99000 2,99000

0,171901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,62190

0,00%GASTOS INDIRECTOS

14,62190COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €368,42u Armari metàl�lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180
mm, per a servei exterior, amb porta amb finestreta, fixat a
columna

EG1A0949 Rend.: 1,000P- 106

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,15740/R 26,730000,380A012H000 =xOficial 1a electricistah

9,63480/R 22,940000,420A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 19,79220 19,79220
Materials:

343,27000343,270001,000BG1A0940 =xArmari metàl�lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180
mm, per a servei exterior, porta amb finestreta

u

5,060005,060001,000BGW1A000 =xPart proporcional d'accessoris per a armaris metàl�licsu

Subtotal... 348,33000 348,33000

0,296881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 368,41908

0,00%GASTOS INDIRECTOS

368,41908COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €227,21u Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i
finestreta, de 540x520x230 mm, per a un comptador trifàsic i
rellotge, muntada superficialment

EG1M13M2 Rend.: 1,000P- 107

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

33,41250/R 26,730001,250A012H000 =xOficial 1a electricistah

28,67500/R 22,940001,250A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 62,08750 62,08750
Materials:

161,11000161,110001,000BG1M13M0 =xCaixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i
finestreta, de 540x520x230 mm, per a un comptador trifàsic i
rellotge

u
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3,080003,080001,000BGW1M000 =xPart proporcional d'accessoris de caixa general de protecció

i mesura
u

Subtotal... 164,19000 164,19000

0,931311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 227,20881

0,00%GASTOS INDIRECTOS

227,20881COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.601,29u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a
subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a
mesura indirecta, potència entre 139 i 277 kW, tensió de 400
V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament
de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals
630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure
els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar
(4P) de 400 A regulable entre 200 i 400 A i poder de tall de
20 kA, sense protecció diferencial, col�locat superficialment

EG1PUB40 Rend.: 1,000P- 108

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

66,82500/R 26,730002,500A012H000 =xOficial 1a electricistah

57,35000/R 22,940002,500A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 124,17500 124,17500
Materials:

1.475,250001.475,250001,000BG1PUB40 =xConjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a
subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a
mesura indirecta, potència entre 139 i 277 kW, tensió de 400
V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament
de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals
630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure
els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar
(4P) de 400 A regulable entre 200 i 400 A i poder de tall de
20 kA, sense protecció diferencial

u

Subtotal... 1.475,25000 1.475,25000

1,862631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.601,28763

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1.601,28763COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,11m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

EG222715 Rend.: 1,000P- 109

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,42768/R 26,730000,016A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,45880/R 22,940000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,88648 0,88648
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Materials:

0,214200,210001,020BG222710 =xTub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V

m

Subtotal... 0,21420 0,21420

0,013301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,11398

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,11398COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,34m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

EG222915 Rend.: 1,000P- 110

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,42768/R 26,730000,016A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,45880/R 22,940000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,88648 0,88648
Materials:

0,438600,430001,020BG222910 =xTub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V

m

Subtotal... 0,43860 0,43860

0,013301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,33838

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,33838COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,30m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
unipolar de secció 1x150 mm2, col�locat en tub

EG311E06 Rend.: 1,000P- 111

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,07395/R 26,730000,115A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,63810/R 22,940000,115A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 5,71205 5,71205
Materials:

12,5052012,260001,020BG311E00 =xConductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
unipolar de secció 1x150 mm2

m

Subtotal... 12,50520 12,50520
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0,085681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,30293

0,00%GASTOS INDIRECTOS

18,30293COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,47m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
bipolar de secció 2x2,5 mm2, col�locat en tub

EG312306 Rend.: 1,000P- 112

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,40095/R 26,730000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,34410/R 22,940000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,74505 0,74505
Materials:

0,714000,700001,020BG312300 =xConductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
bipolar de secció 2x2.5 mm2

m

Subtotal... 0,71400 0,71400

0,011181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,47023

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,47023COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,68m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
tripolar de secció 3x2,5 mm2, col�locat en tub

EG313306 Rend.: 1,000P- 113

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,40095/R 26,730000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,34410/R 22,940000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,74505 0,74505
Materials:

0,928200,910001,020BG313300 =xConductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
tripolar de secció 3x2.5 mm2

m

Subtotal... 0,92820 0,92820

0,011181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,68443

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,68443COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,16m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
tripolar de secció 3x4 mm2, col�locat en tub

EG313406 Rend.: 1,000P- 114

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,40095/R 26,730000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah
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0,34410/R 22,940000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,74505 0,74505
Materials:

1,407601,380001,020BG313400 =xConductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
tripolar de secció 3x4 mm2

m

Subtotal... 1,40760 1,40760

0,011181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,16383

0,00%GASTOS INDIRECTOS

2,16383COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,98m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
tripolar de secció 3x6 mm2, col�locat en tub

EG313506 Rend.: 1,000P- 115

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,06920/R 26,730000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,91760/R 22,940000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,98680 1,98680
Materials:

1,958401,920001,020BG313500 =xConductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
tripolar de secció 3x6 mm2

m

Subtotal... 1,95840 1,95840

0,029801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,97500

0,00%GASTOS INDIRECTOS

3,97500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,32m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
pentapolar de secció 5x2,5 mm2, col�locat en tub

EG315306 Rend.: 1,000P- 116

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,40095/R 26,730000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,34410/R 22,940000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,74505 0,74505
Materials:

1,560601,530001,020BG315300 =xConductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
pentapolar de secció 5x2.5 mm2

m

Subtotal... 1,56060 1,56060

0,011181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,31683

0,00%GASTOS INDIRECTOS

2,31683COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €3,15m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
pentapolar de secció 5x4 mm2, col�locat en tub

EG315406 Rend.: 1,000P- 117

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,40095/R 26,730000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,34410/R 22,940000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,74505 0,74505
Materials:

2,397002,350001,020BG315400 =xConductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
pentapolar de secció 5x4 mm2

m

Subtotal... 2,39700 2,39700

0,011181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,15323

0,00%GASTOS INDIRECTOS

3,15323COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,35m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
pentapolar de secció 5x6 mm2, col�locat en tub

EG315506 Rend.: 1,000P- 118

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,06920/R 26,730000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,91760/R 22,940000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,98680 1,98680
Materials:

3,335403,270001,020BG315500 =xConductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
pentapolar de secció 5x6 mm2

m

Subtotal... 3,33540 3,33540

0,029801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,35200

0,00%GASTOS INDIRECTOS

5,35200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,64m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
pentapolar de secció 5x16 mm2, col�locat en tub

EG315706 Rend.: 1,000P- 119

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,33650/R 26,730000,050A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,14700/R 22,940000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,48350 2,48350
Materials:

9,118808,940001,020BG315700 =xConductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
pentapolar de secció 5x16 mm2

m

Subtotal... 9,11880 9,11880
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0,037251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,63955

0,00%GASTOS INDIRECTOS

11,63955COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,33m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
pentapolar de secció 5x25 mm2, col�locat en tub

EG315806 Rend.: 1,000P- 120

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,33650/R 26,730000,050A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,14700/R 22,940000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,48350 2,48350
Materials:

14,8104014,520001,020BG315800 =xConductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
pentapolar de secció 5x25 mm2

m

Subtotal... 14,81040 14,81040

0,037251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,33115

0,00%GASTOS INDIRECTOS

17,33115COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,72m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

EG380907 Rend.: 1,000P- 121

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,34600/R 26,730000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,58800/R 22,940000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 9,93400 9,93400
Materials:

1,479001,450001,020BG380900 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2m

0,160000,160001,000BGY38000 =xPart proporcional d'elements especials per a conductors de
coure nus

u

Subtotal... 1,63900 1,63900

0,149011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,72201

0,00%GASTOS INDIRECTOS

11,72201COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €34,04u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

EG415A97 Rend.: 1,000P- 122

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,34600/R 26,730000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,58800/R 22,940000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 9,93400 9,93400
Materials:

23,5600023,560001,000BG415A97 =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u

0,400000,400001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 23,96000 23,96000

0,149011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,04301

0,00%GASTOS INDIRECTOS

34,04301COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,09u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

EG415A99 Rend.: 1,000P- 123

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,34600/R 26,730000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,58800/R 22,940000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 9,93400 9,93400
Materials:

10,6100010,610001,000BG415A99 =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u

0,400000,400001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 11,01000 11,01000

0,149011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,09301

0,00%GASTOS INDIRECTOS

21,09301COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €21,27u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

EG415A9B Rend.: 1,000P- 124

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,34600/R 26,730000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,58800/R 22,940000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 9,93400 9,93400
Materials:

10,7900010,790001,000BG415A9B =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u

0,400000,400001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 11,19000 11,19000

0,149011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,27301

0,00%GASTOS INDIRECTOS

21,27301COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,56u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

EG415A9C Rend.: 1,000P- 125

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,34600/R 26,730000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,58800/R 22,940000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 9,93400 9,93400
Materials:

11,0800011,080001,000BG415A9C =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u

0,400000,400001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 11,48000 11,48000

0,149011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,56301

0,00%GASTOS INDIRECTOS

21,56301COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €59,92u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

EG415DJB Rend.: 1,000P- 126

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,14790/R 26,730000,230A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,58800/R 22,940000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 10,73590 10,73590
Materials:

48,6200048,620001,000BG415DJB =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u

0,400000,400001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 49,02000 49,02000

0,161041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 59,91694

0,00%GASTOS INDIRECTOS

59,91694COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €61,35u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

EG415DJC Rend.: 1,000P- 127

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,14790/R 26,730000,230A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,58800/R 22,940000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 10,73590 10,73590
Materials:

50,0500050,050001,000BG415DJC =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u

0,400000,400001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 50,45000 50,45000

0,161041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 61,34694

0,00%GASTOS INDIRECTOS

61,34694COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €65,42u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

EG415DJF Rend.: 1,000P- 128

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,14790/R 26,730000,230A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,58800/R 22,940000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 10,73590 10,73590
Materials:

54,1200054,120001,000BG415DJF =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u

0,400000,400001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 54,52000 54,52000

0,161041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 65,41694

0,00%GASTOS INDIRECTOS

65,41694COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €785,23u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada,
de 100 A d'intensitat màxima i calibrat a 100 A, amb 4 pols i
3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc
de relès electrònic per a interuptors fins a 250 A, de 150 kA
de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat
superficialment

EG41DWTM Rend.: 1,000P- 129

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,69200/R 26,730000,400A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,58800/R 22,940000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 15,28000 15,28000
Materials:

769,32000769,320001,000BG41DWTM =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada,
de 100 A d'intensitat màxima i calibrat a 100 A, amb 4 pols i
3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc
de relès electrònic per a interuptors fins a 250 A, de 150 kA
de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, per a muntar
superficialment

u

0,400000,400001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 769,72000 769,72000

0,229201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 785,22920

0,00%GASTOS INDIRECTOS
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785,22920COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.302,26u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada,
de 400 A d'intensitat màxima, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3
relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès
electrònic regulable per a interruptors fins a 630 A, de 150
kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat
superficialment

EG41LXTT Rend.: 1,000P- 130

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

33,14520/R 26,730001,240A012H000 =xOficial 1a electricistah

8,02900/R 22,940000,350A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 41,17420 41,17420
Materials:

2.260,070002.260,070001,000BG41LXTT =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada,
de 400 A d'intensitat màxima, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3
relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès
electrònic regulable per a interruptors fins a 630 A, de 150
kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, per a muntar
superficialment

u

0,400000,400001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 2.260,47000 2.260,47000

0,617611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.302,26181

0,00%GASTOS INDIRECTOS

2.302,26181COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €83,13u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40
A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

EG42439H Rend.: 1,000P- 131

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,35550/R 26,730000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,58800/R 22,940000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 13,94350 13,94350
Materials:

68,6100068,610001,000BG42439H =xInterruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40
A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0.3 A de sensibilitat,
de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u

0,370000,370001,000BGW42000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors diferencialsu

Subtotal... 68,98000 68,98000
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0,209151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 83,13265

0,00%GASTOS INDIRECTOS

83,13265COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €130,68u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40
A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A,
de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

EG4243JH Rend.: 1,000P- 132

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,36500/R 26,730000,500A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,58800/R 22,940000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 17,95300 17,95300
Materials:

112,09000112,090001,000BG4243JH =xInterruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40
A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0.3 A de
sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u

0,370000,370001,000BGW42000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors diferencialsu

Subtotal... 112,46000 112,46000

0,269301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 130,68229

0,00%GASTOS INDIRECTOS

130,68229COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €165,56u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40
A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A,
de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

EG4253JH Rend.: 1,000P- 133

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,36500/R 26,730000,500A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,58800/R 22,940000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 17,95300 17,95300
Materials:

146,97000146,970001,000BG4253JH =xInterruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0.3 A de sensibilitat,
de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u
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0,370000,370001,000BGW42000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors diferencialsu

Subtotal... 147,34000 147,34000

0,269301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 165,56229

0,00%GASTOS INDIRECTOS

165,56229COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €70,45u Interruptor manual de 63 A, tetrapolar, de secciónament,
amb indicador visual de l'estat de connexió i fixat a pressió

EG47U030 Rend.: 1,000P- 134

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,34600/R 26,730000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,14700/R 22,940000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,49300 6,49300
Materials:

63,4100063,410001,000BG47U030 =xInterruptor manual 63 A, tetrapolar (4P), de seccionament,
amb indicador visual de l'estat de connexió

u

0,450000,450001,000BGW47000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors manualsu

Subtotal... 63,86000 63,86000

0,097401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 70,45039

0,00%GASTOS INDIRECTOS

70,45039COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €139,23u Interruptor manual de 160 A, tetrapolar, de secciónament,
amb indicador visual de l'estat de connexió i fixat a pressió

EG47U040 Rend.: 1,000P- 135

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,34600/R 26,730000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,14700/R 22,940000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,49300 6,49300
Materials:

132,19000132,190001,000BG47U040 =xInterruptor manual 160 a, tetrapolar (4P), de seccionament,
amb indicador visual de l'estat de connexió

u

0,450000,450001,000BGW47000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors manualsu

Subtotal... 132,64000 132,64000

0,097401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 139,23040

0,00%GASTOS INDIRECTOS

139,23040COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €79,41u Interruptor horari de programació diaria (24 hores) i
setmanal (7 dies), per a obrir i tancar dos circuits segons un
programa establert, amb reserva de marxa de 150 hores,
instal�lat

EG49H005 Rend.: 1,000P- 136

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,34600/R 26,730000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,58800/R 22,940000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 9,93400 9,93400
Materials:

69,3300069,330001,000BG49H005 =xInterruptor horari de programació diaria (24 hores) i setmanal
(7 dies), per a obrir i tancar dos circuits segons un programa
establert, amb reserva de marxa de 150 hores

u

Subtotal... 69,33000 69,33000

0,149011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 79,41301

0,00%GASTOS INDIRECTOS

79,41301COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €185,27u Contactor tripolar, de 80 A, per motors III, cat. AC3, a 400 V
corrent altern, 50 Hz, i muntat a pressió

EG4R3AB1 Rend.: 1,000P- 137

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,28630/R 26,730000,310A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,14700/R 22,940000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 9,43330 9,43330
Materials:

175,70000175,700001,000BG4R3AB0 =xContactor tripolar, de 80 A, per a motors III, cat. AC3, a 400
V corrent altern, 50 Hz

u

Subtotal... 175,70000 175,70000

0,141501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 185,27480

0,00%GASTOS INDIRECTOS

185,27480COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,73u Commutador, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla i
làmpada pilot, preu mitjà, muntat superficialment

EG62BGA6 Rend.: 1,000P- 138

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,00950/R 26,730000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,19802/R 22,940000,183A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 8,20752 8,20752
Materials:

5,060005,060001,000BG62BGA6 =xCommutador per a muntar superficialment, unipolar (1P), 16
AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu mitjà,

u
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0,340000,340001,000BGW62000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors i

commutadors
u

Subtotal... 5,40000 5,40000

0,123111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,73063

0,00%GASTOS INDIRECTOS

13,73063COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,86u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de
terra desplaçada (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida,
preu mitjà, encastada

EG631A56 Rend.: 1,000P- 139

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,00950/R 26,730000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,05102/R 22,940000,133A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 7,06052 7,06052
Materials:

3,690003,690001,000BG631A56 =xPresa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de
terra desplaçada (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida,
preu mitjà, per a encastar

u

Subtotal... 3,69000 3,69000

0,105911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,85643

0,00%GASTOS INDIRECTOS

10,85643COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,22u Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa
universal, de 2 elements, amb bastidor per a caixa universal,
preu superior, col�locat

EG675224 Rend.: 1,000P- 140

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,80190/R 26,730000,030A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,14700/R 22,940000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,94890 1,94890
Materials:

8,760008,760001,000BG675224 =xMarc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa
universal, de 2 elements, preu superior

u

1,480000,740002,000BG6ZA510 =xBastidor per a caixa universal per al muntatge de
mecanismes modulars, d'1 element, per a fixar a caixa de
mecanismes universal

u

Subtotal... 10,24000 10,24000

0,029231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,21813

0,00%GASTOS INDIRECTOS
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12,21813COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16.591,93u Grup electrògen fixe de 50 kVA de potència i funcionament
automàtic, trifàsic, de 400 V de tensió, accionament amb
motor Diesel refrigerat per aigua, amb silenciador per a una
reducció de soroll de 25 dB, amb quadre elèctric de control i
amb quadre de commutació, muntat sobre silentblocks i
instal�lat

EGC1U410 Rend.: 1,000P- 141

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

80,19000/R 26,730003,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

68,82000/R 22,940003,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 149,01000 149,01000
Materials:

16.439,1900016.439,190001,000BGC1U410 =xGrup electrògen fixe de 50 kVA de potència i funcionament
automàtic, trifàsic, de 400 V de tensió, accionament amb
motor Diesel refrigerat per aigua, amb silenciador per a una
reducció de soroll de 25 dB, amb quadre elèctric de control i
amb quadre de commutació, muntat sobre silentblocs

u

Subtotal... 16.439,19000 16.439,19000

3,725252,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16.591,92525

0,00%GASTOS INDIRECTOS

16.591,92525COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,44u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de
coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra

EGD1421E Rend.: 1,000P- 142

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,11018/R 26,730000,266A012H000 =xOficial 1a electricistah

6,10204/R 22,940000,266A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 13,21222 13,21222
Materials:

8,610008,610001,000BGD14210 =xPiqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de
2500 mm de llargària, de 14.6 mm de diàmetre, estàndard

u

4,420004,420001,000BGYD1000 =xPart proporcional d'elements especials per a piquetes de
connexió a terra

u

Subtotal... 13,03000 13,03000

0,198181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,44040

0,00%GASTOS INDIRECTOS

26,44040COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €117,77u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de
superfície 1 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada

EGD2354D Rend.: 1,000P- 143

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,43718/R 26,730000,166A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,80804/R 22,940000,166A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 8,24522 8,24522
Materials:

104,98000104,980001,000BGD23540 =xPlaca de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), d'1
m2 de superfície i de 2.5 mm de gruix

u

4,420004,420001,000BGYD2000 =xPart proporcional d'elements especials per a plaques de
connexió a terra

u

Subtotal... 109,40000 109,40000

0,123681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 117,76890

0,00%GASTOS INDIRECTOS

117,76890COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €386,50u Llumenera d'emergència antideflagrant amb difusor cilíndric
de vidre borosilicat i envoltant de fosa d'alumini sobre base
d'ABS, amb una làmpada de baix consum d'11 W de
potència i una làmpada de senyalització incandescent, flux
aproximat de 575 lúmens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir
una superfície aproximada de 50 m2, amb grau de protecció
IP 65, de classe II de protecció contra xocs elèctrics,
col�locat superficialment

EH6B39T1 Rend.: 1,000P- 144

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,34600/R 26,730000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,58800/R 22,940000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 9,93400 9,93400
Materials:

375,86000375,860001,000BH6B39T1 =xLlumenera d'emergència antideflagrant amb difusor cilíndric
de vidre borosilicat i envoltant de fosa d'alumini sobre base
d'ABS, amb una làmpada de baix consum d'11 W de
potència i una làmpada de senyalització incandescent, flux
aproximat de 575 lúmens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir
una superfície aproximada de 50 m2, amb grau de protecció
IP 65, de classe II de protecció contra xocs elèctrics, per a
col�locar superficialment

u

0,560000,560001,000BHW61000 =xPart proporcional d'accessoris de llums d'emergència i
senyalització

u

Subtotal... 376,42000 376,42000

0,149011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 386,50301

0,00%GASTOS INDIRECTOS

386,50301COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €422,17u Projector d'emergència amb 4 focus orientables, amb 4
làmpades de baix consum PL 11 d'11 W de potència
cadascuna, flux aproximat de 2600 lúmens i 3 hores
d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 530
m2, amb un grau de protecció IP 423, col�locat
superficialment

EH6C5481 Rend.: 1,000P- 145

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,00950/R 26,730000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,44100/R 22,940000,150A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 7,45050 7,45050
Materials:

414,61000414,610001,000BH6C5481 =xProjector d'emergència amb 4 focus orientables, amb 4
làmpades de baix consum PL 11 d'11 W de potència
cadascuna, flux aproximat de 2600 lúmens i 3 hores
d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 530
m2, amb un grau de protecció IP 423, per a col�locar
superficialment

u

Subtotal... 414,61000 414,61000

0,111761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 422,17226

0,00%GASTOS INDIRECTOS

422,17226COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,44u Llumenera industrial sense difusor ni reflector i 1 tub
fluorescent de 36 W, de forma rectangular, amb xassís de
planxa d'acer perfilat, muntada suspesa

EHA1E2N9 Rend.: 1,000P- 146

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,01900/R 26,730000,300A012H000 =xOficial 1a electricistah

6,88200/R 22,940000,300A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 14,90100 14,90100
Materials:

22,8800022,880001,000BHA1E2N0 =xLlumenera industrial sense difusor ni reflector i 1 tub
fluorescent de 36 W, de forma rectangular, amb xassís de
planxa d'acer perfilat

u

1,440001,440001,000BHWA1000 =xPart proporcional d'accessoris de llumeneres industrials amb
tubs fluorescents

u

Subtotal... 24,32000 24,32000

0,223521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,44452

0,00%GASTOS INDIRECTOS

39,44452COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €63,62u Llumenera industrial sense difusor ni reflector i 2 tubs
fluorescents de 58 W, de forma rectangular, amb xassís
polièster, muntada suspesa

EHA1E6R9 Rend.: 1,000P- 147

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,02850/R 26,730000,450A012H000 =xOficial 1a electricistah

10,32300/R 22,940000,450A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 22,35150 22,35150
Materials:

39,4900039,490001,000BHA1E6R0 =xLlumenera industrial sense difusor ni reflector i 2 tubs
fluorescents de 58 W, de forma rectangular, amb xassís
polièster

u

1,440001,440001,000BHWA1000 =xPart proporcional d'accessoris de llumeneres industrials amb
tubs fluorescents

u

Subtotal... 40,93000 40,93000

0,335271,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 63,61677

0,00%GASTOS INDIRECTOS

63,61677COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,80u Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent
de 36 W, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer
perfilat, muntada suspesa

EHA1H2N9 Rend.: 1,000P- 148

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,01900/R 26,730000,300A012H000 =xOficial 1a electricistah

6,88200/R 22,940000,300A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 14,90100 14,90100
Materials:

34,2400034,240001,000BHA1H2N0 =xLlumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent
de 36 W, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer
perfilat

u

1,440001,440001,000BHWA1000 =xPart proporcional d'accessoris de llumeneres industrials amb
tubs fluorescents

u

Subtotal... 35,68000 35,68000

0,223521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 50,80451

0,00%GASTOS INDIRECTOS

50,80451COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €63,29u Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent
de 58 W, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer
perfilat, muntada suspesa

EHA1H3N9 Rend.: 1,000P- 149

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,82090/R 26,730000,330A012H000 =xOficial 1a electricistah
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7,57020/R 22,940000,330A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 16,39110 16,39110
Materials:

45,2100045,210001,000BHA1H3N0 =xLlumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent
de 58 W, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer
perfilat

u

1,440001,440001,000BHWA1000 =xPart proporcional d'accessoris de llumeneres industrials amb
tubs fluorescents

u

Subtotal... 46,65000 46,65000

0,245871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 63,28697

0,00%GASTOS INDIRECTOS

63,28697COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €214,38u Projector amb 1 làmpada halògena de designació QT-DE 12
i portalàmpades R7s-15, per a una potència de fins a 300 W,
alimentació a 230 V i funcionament a 230 V, cos d'alumini
extruit de secció triangular, tapes laterals de material sintètic
i frontal rectangular, lira de suport, amb reflector i sense
capçal, completament orientable, grau de protecció IP 20,
per a bany de paret, muntat superficialment

EHP336FA Rend.: 1,000P- 150

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,01900/R 26,730000,300A012H000 =xOficial 1a electricistah

6,88200/R 22,940000,300A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 14,90100 14,90100
Materials:

193,59000193,590001,000BHP336FA =xProjector per a làmpada halògena de designació QT-DE 12 i
portalàmpades R7s-15, per a una potència de fins a 300 W,
alimentació a 230 V i funcionament a 230 V, cos d'alumini
extruit de secció triangular, tapes laterals de material sintètic
i frontal rectangular, lira de suport, amb reflector i sense
capçal, completament orientable, grau de protecció IP 20,
per a bany de paret i per a muntar superficialment

u

5,670005,670001,000BHUA7400 =xLàmpada halògena de designació QT-DE 12, de 12 mm de
diàmetre, amb casquet R7s, de 300 W de potència màxima i
230 V de tensió d'alimentació, amb una temperatura de color
de 3000 K i un grau de rendiment del color de Ra=100

u

Subtotal... 199,26000 199,26000

0,223521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 214,38452

0,00%GASTOS INDIRECTOS

214,38452COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €312,70u Lavabo antivandàlic d'acer inoxidable de 410x265x140 mm
amb acabat especial ocult per evitar autolesions, col�locat
encastat

EJ13U010 Rend.: 1,000P- 151

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

12,29580/R 26,730000,460A012J000 =xOficial 1a lampistah

1,60580/R 22,940000,070A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 13,90160 13,90160
Materials:

298,45000298,450001,000BJ13U010 =xLavabo antivandalic d'acer inoxidable de 410x265x140 mm
amb acabat especial per evitar autolesions

u

Subtotal... 298,45000 298,45000

0,347542,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 312,69914

0,00%GASTOS INDIRECTOS

312,69914COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €192,64u Inodor de gres esmaltat mat, de sortida vertical, amb seient i
tapa, de color blanc, preu mitjà, col�locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació

EJ14C11Q Rend.: 1,000P- 152

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,73000/R 26,730001,000A012J000 =xOficial 1a lampistah

5,73500/R 22,940000,250A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 32,46500 32,46500
Materials:

0,1976416,470000,012B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

dm3

159,17000159,170001,000BJ14C11Q =xInodor de gres esmaltat mat, de sortida vertical, amb seient i
tapa, de color blanc, preu mitjà, amb els elements de fixació i
per a col�locar sobre el paviment

u

Subtotal... 159,36764 159,36764

0,811632,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 192,64426

0,00%GASTOS INDIRECTOS

192,64426COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,35u Urinari de porcellana esmaltada amb evacuació sense sifó
incorporat i alimentació integrada, de color blanc, preu alt,
col�locat amb fixacions murals

EJ16B112 Rend.: 1,000P- 153

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,01900/R 26,730000,300A012J000 =xOficial 1a lampistah

1,72050/R 22,940000,075A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 9,73950 9,73950
Materials:

16,3700016,370001,000BJ16B112 =xUrinari de porcellana esmaltada amb evacuació sense sifó
incorporat i alimentació integrada, de color blanc, preu alt,
mural

u
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Subtotal... 16,37000 16,37000

0,243492,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,35299

0,00%GASTOS INDIRECTOS

26,35299COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €428,75u Cisterna encastada per a inodor, amb estructura de suport
per anar en envà lleuger o de plaques, amb una alçària de
0,8 m i amplària de 0,55 a 0,65 m, per a una descàrrega de
3/6 l , accionament manual amb acabat en acer inoxidable,
col�locat amb fixacions mecàniques

EJ1BF797 Rend.: 1,000P- 154

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,02850/R 26,730000,450A012J000 =xOficial 1a lampistah

2,56928/R 22,940000,112A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 14,59778 14,59778
Materials:

316,11000316,110001,000BJ1BF7A7 =xCisterna encastada per a inodor, amb estructura de suport
per anar en envà lleuger o de plaques, amb una alçària de
0.8 m i amplària de 0.55 a 0.65 m, per a una descàrrega de
3/6 l i accionament manual

u

97,6800097,680001,000BJ24E026 =xMecanisme d'accionament manual per a inodor, acabat en
acer inoxidable

u

Subtotal... 413,79000 413,79000

0,364942,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 428,75272

0,00%GASTOS INDIRECTOS

428,75272COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €69,72u Aixeta temporitzada per a dutxa ref. 36 186 de la sèrie
Contropress de GROHE , mural, amb instal�lació muntada
superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de
d 1/2´´ i sortida de d 1/2´´

EJ228136CYPX Rend.: 1,000P- 155

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,69200/R 26,730000,400A012J000 =xOficial 1a lampistah

2,29400/R 22,940000,100A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 12,98600 12,98600
Materials:

56,5400056,540001,000BJ228136CYPX =xAixeta mural de dutxa 1/2´´, temporitzada, 2 sortides índex
vermell, ref. 36 186 de la sèrie Contropress de GROHE

u

Subtotal... 56,54000 56,54000

0,194791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 69,72079

0,00%GASTOS INDIRECTOS
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69,72079COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €78,51u Aixeta antirrobatori per a lavabo, temporitzada, amb
polsador antirrobatori, per a aigua freda, encastada

EJ23U010 Rend.: 1,000P- 156

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,30530/R 26,730000,610A012J000 =xOficial 1a lampistah

5,04680/R 22,940000,220A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 21,35210 21,35210
Materials:

26,9100026,910001,000BJ23U010 =xAixeta antirrobatori per a lavabo, temporitzada, amb
polsador antirrobatori, per aigua freda

u

4,400004,400001,000BJ2ZU010 =xElements d'enllaç i ràcordsu

14,0600014,060001,000BJ2ZU020 =xCanellau

11,4700011,470001,000BJ2ZU030 =xPolsador antirrobatoriu

Subtotal... 56,84000 56,84000

0,320281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 78,51238

0,00%GASTOS INDIRECTOS

78,51238COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,69u Aixeta de pas mural, encastada, de llautó cromat, preu alt,
amb entrada i sortida d'1 1/4''

EJ2ZU005 Rend.: 1,000P- 157

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,35550/R 26,730000,350A012J000 =xOficial 1a lampistah

1,83520/R 22,940000,080A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 11,19070 11,19070
Materials:

30,3300030,330001,000BJ2ZU005 =xAixeta de pas mural, encastada, de llautó cromat, preu alt,
amb entrada i sortida d'1 1/4''

u

Subtotal... 30,33000 30,33000

0,167861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,68856

0,00%GASTOS INDIRECTOS

41,68856COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,63u Desguàs recte per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada,
de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC

EJ3217DG Rend.: 1,000P- 158

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,38400/R 26,730000,800A012J000 =xOficial 1a lampistah

4,58800/R 22,940000,200A013J000 =xAjudant lampistah
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Subtotal... 25,97200 25,97200
Materials:

2,270002,270001,000BJ3217DG =xDesguàs recte per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada,
de PVC de diàmetre 40 mm, per a connectar al ramal de
PVC

u

Subtotal... 2,27000 2,27000

0,389581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,63158

0,00%GASTOS INDIRECTOS

28,63158COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €94,78u Desguàs sifònic amb sortida horitzontal de 75mm i reixeta
superior de 15x15 cm i 3kn, collat a l'obra amb morter

EJ32U010 Rend.: 1,000P- 159

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,58700/R 25,870000,100A0122000 =xOficial 1a paletah

1,08200/R 21,640000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,66900 3,66900
Materials:

90,4300090,430001,000BJ32U010 =xDesguàs sifònic amb sortida horitzontal de 75 mm i reixa
superior de 15x15 cm d'acer inoxidable, inclòs sifó
desmuntable

u

0,62123124,246350,005D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

m3

Subtotal... 91,05123 91,05123

0,055041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 94,77527

0,00%GASTOS INDIRECTOS

94,77527COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,47u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats,
de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un
sifó de PVC

EJ3317P7 Rend.: 1,000P- 160

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,34600/R 26,730000,200A012J000 =xOficial 1a lampistah

1,14700/R 22,940000,050A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 6,49300 6,49300
Materials:

5,880005,880001,000BJ3317P7 =xDesguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats,
de PVC de diàmetre 40 mm, per a connectar al sifó o al
ramal de PVC

u
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Subtotal... 5,88000 5,88000

0,097401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,47040

0,00%GASTOS INDIRECTOS

12,47040COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,64u Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm,
connectat a un ramal de PVC

EJ33B7PG Rend.: 1,000P- 161

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,34600/R 26,730000,200A012J000 =xOficial 1a lampistah

1,14700/R 22,940000,050A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 6,49300 6,49300
Materials:

6,050006,050001,000BJ33B7PG =xSifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, per
a connectar al ramal de PVC

u

Subtotal... 6,05000 6,05000

0,097401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,64040

0,00%GASTOS INDIRECTOS

12,64040COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €87,64u Dipòsit hidropneumàtic de pressió per a una capacitat de 50
l i 8 kg/cm2, fixat a parament vertical

EJ7F8005 Rend.: 1,000P- 162

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,03800/R 26,730000,600A012J000 =xOficial 1a lampistah

4,58800/R 22,940000,200A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 20,62600 20,62600
Materials:

66,7000066,700001,000BJ7F8005 =xDipòsit hidropneumàtic de pressió per a una capacitat de 50
l i 8 Kg/cm2, per a fixar a parament vertical

u

Subtotal... 66,70000 66,70000

0,309391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 87,63539

0,00%GASTOS INDIRECTOS

87,63539COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €2.983,69u Escalfador acumulador a gas de 44 kW de potència, 400 l
de capacitat, per a producció d'aigua calenta sanitària ref.
13TN400GN de la sèrie ACUMULADORES A GAS de
SAUNIER DICOSA , col�locat

EJA310GPC4KY Rend.: 1,000P- 163

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

85,53600/R 26,730003,200A012G000 =xOficial 1a calefactorh

73,40800/R 22,940003,200A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 158,94400 158,94400
Materials:

2.822,360002.822,360001,000BJA310GPC4KY =xAcumulador d'aigua a gas atmosfèric terciari/industrial (alta
potència), amb potència de 44 kW i capacitat de 400 l, ref.
13TN400GN de la sèrie ACUMULADORES A GAS de
SAUNIER DICOSA

u

Subtotal... 2.822,36000 2.822,36000

2,384161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.983,68816

0,00%GASTOS INDIRECTOS

2.983,68816COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €519,91u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions
embridades de diàmetre nominal 2´´, connectat a una
bateria o a un ramal

EJM1240B Rend.: 1,000P- 164

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,68250/R 26,730000,250A012J000 =xOficial 1a lampistah

1,14700/R 22,940000,050A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 7,82950 7,82950
Materials:

511,96000511,960001,000BJM1240B =xComptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions
embridades de diàmetre nominal 2´´, per a connectar a la
bateria o al ramal

u

Subtotal... 511,96000 511,96000

0,117441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 519,90694

0,00%GASTOS INDIRECTOS

519,90694COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €617,93u Armari regulador normalitzat de designació A-50 per a un
cabal de 50 m3/h, entrada d'acer d'1´´ de diàmetre, sortida
amb ràcord femella 2 1/2´´, pressió d'entrada mitjana B,
pressió de sortida 55 mbar, pressió de seguretat per màxima
125 mbar i muntat superficialment

EK12M35D Rend.: 1,000P- 165

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

53,46000/R 26,730002,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh



Complex Esportiu del Poblenou
Carrers Camí Antic de València, Espronceda, Lope de Vega i Pallars
Barcelona
Juny 2014

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 111Data: 19/06/14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
45,94000/R 22,970002,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 99,40000 99,40000
Materials:

517,04000517,040001,000BK12M35D =xArmari regulador normalitzat de designació A-50 per a un
cabal de 50 m3/h, entrada d'acer d'1´´ de diàmetre, sortida
amb ràcord femella 2 1/2´´, pressió d'entrada mitjana B,
pressió de sortida 55 mbar, pressió de seguretat per màxima
125 mbar

u

Subtotal... 517,04000 517,04000

1,491001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 617,93100

0,00%GASTOS INDIRECTOS

617,93100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €297,20u Vàlvula de seguretat de funcionament per fuita, roscada,
d'1´´ de diàmetre nominal, 0,035 a 0,05 bar de pressió,
muntada entre tubs

EK223226 Rend.: 1,000P- 166

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,04750/R 26,730000,750A012M000 =xOficial 1a muntadorh

17,22750/R 22,970000,750A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 37,27500 37,27500
Materials:

259,37000259,370001,000BK223220 =xVàlvula de seguretat de funcionament per fuita, per a roscar,
de diàmetre nominal 1´´, 0.035 a 0.05 bar de pressió

u

Subtotal... 259,37000 259,37000

0,559131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 297,20412

0,00%GASTOS INDIRECTOS

297,20412COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €747,62u Comptador de designació G25 segons UNE 60510 amb
connexions roscades de 2´´1/2 de diàmetre, de 40 m3/h (n),
com a màxim, de manxa i muntat entre tubs

EK247416 Rend.: 1,000P- 167

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,05700/R 26,730000,900A012M000 =xOficial 1a muntadorh

20,67300/R 22,970000,900A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 44,73000 44,73000
Materials:

702,22000702,220001,000BK247410 =xComptador de designació G25 segons UNE 60510 amb
connexions per a roscar de diàmetre 2´´1/2, de 40 m3/h (n),
com a màxim, de manxa

u

Subtotal... 702,22000 702,22000
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0,670951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 747,62095

0,00%GASTOS INDIRECTOS

747,62095COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €70,59u Manòmetre per a una pressió de 0 a 0,025 bar, d'esfera de
100 mm, rosca de connexió de 1/2´´ G, instal�lat

EK251230 Rend.: 1,000P- 168

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,34600/R 26,730000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,59400/R 22,970000,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,94000 9,94000
Materials:

60,5000060,500001,000BK251230 =xManòmetre per a una pressió de 0 a 0,025 bar, d'esfera de
100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G

u

Subtotal... 60,50000 60,50000

0,149101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 70,58910

0,00%GASTOS INDIRECTOS

70,58910COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,41u Manòmetre per a una pressio màxima de 4 kg/cm2, d´esfera
de 50 mm, rosca de connexió d'1/4'', instal�lat

EK25U010 Rend.: 1,000P- 169

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,34600/R 26,730000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,59400/R 22,970000,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,94000 9,94000
Materials:

5,320005,320001,000BK25U010 =xManòmetre per a una pressió màxima de 4 Kg/cm2, d'esfera
de 50 mm i rosca de connexió d'1/4''

u

Subtotal... 5,32000 5,32000

0,149101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,40910

0,00%GASTOS INDIRECTOS

15,40910COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,22u Detector de fums òptic per a instal�lació contra incendis
convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de
superfície, muntat superficialment

EM111120 Rend.: 1,000P- 170

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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6,41520/R 26,730000,240A012M000 =xOficial 1a muntadorh

5,51280/R 22,970000,240A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 11,92800 11,92800
Materials:

24,7500024,750001,000BM111120 =xDetector de fums òptic per a instal�lació contra incendis
convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de
superfície

u

0,360000,360001,000BMY11000 =xPart proporcional d'elements especials per a detectorsu

Subtotal... 25,11000 25,11000

0,178921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 37,21692

0,00%GASTOS INDIRECTOS

37,21692COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €324,40u Central de detecció d'incendis, per a 4 zones, amb indicador
de zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i
de doble alimentació i muntada a la paret

EM121436 Rend.: 1,000P- 171

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

37,42200/R 26,730001,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh

32,15800/R 22,970001,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 69,58000 69,58000
Materials:

253,12000253,120001,000BM121430 =xCentral de detecció d'incendis, per a 4 zones, amb indicador
de zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i
de doble alimentació

u

0,660000,660001,000BMY12000 =xPart proporcional d'elements especials per a centrals de
detecció

u

Subtotal... 253,78000 253,78000

1,043701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 324,40370

0,00%GASTOS INDIRECTOS

324,40370COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €82,49u Sirena electrònica per a instal�lació convencional i analògica,
nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so
multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma
UNE-EN 54-3, col�locada a l'exterior

EM131222 Rend.: 1,000P- 172

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,41520/R 26,730000,240A012M000 =xOficial 1a muntadorh

5,51280/R 22,970000,240A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 11,92800 11,92800
Materials:
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69,7800069,780001,000BM131222 =xSirena electrònica per a instal�lació convencional i analògica,

nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so
multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma
UNE-EN 54-3, per a col�locació exterior

u

0,600000,600001,000BMY13000 =xPart proporcional d'elements especials per a sirenesu

Subtotal... 70,38000 70,38000

0,178921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 82,48692

0,00%GASTOS INDIRECTOS

82,48692COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,59u Polsador d'alarma per a instal�lació contra incendis
convencional, accionament manual per trencament
d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, muntat
superficialment

EM141102 Rend.: 1,000P- 173

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,41520/R 26,730000,240A012M000 =xOficial 1a muntadorh

5,51280/R 22,970000,240A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 11,92800 11,92800
Materials:

8,180008,180001,000BM141102 =xPolsador d'alarma per a instal�lació contra incendis
convencional, accionament manual per trencament
d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar
superficialment

u

0,300000,300001,000BMY14000 =xPart proporcional d'elements especials per a polsadors
d'alarma

u

Subtotal... 8,48000 8,48000

0,178921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,58692

0,00%GASTOS INDIRECTOS

20,58692COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.265,30u Hidrant de columna seca, amb dues sortides de 70 mm de
diàmetre i una sortida de 100 mm de diàmetre i de 6´´ de
diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior

EM211538 Rend.: 1,000P- 174

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

133,65000/R 26,730005,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

114,85000/R 22,970005,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 248,50000 248,50000
Materials:

1.011,080001.011,080001,000BM211530 =xHidrant de columna seca, amb dues sortides de 70 mm de
diàmetre i una sortida de 100 mm de diàmetre i de 6´´ de
diàmetre de connexió a la canonada

u

1,990001,990001,000BMY21000 =xPart proporcional d'elements especials per a hidrantsu
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Subtotal... 1.013,07000 1.013,07000

3,727501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.265,29750

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1.265,29750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €381,16u Boca d'incendi amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25,
amb mànega de 25 m, amb armari i muntada superficialment
a la paret

EM23144R Rend.: 1,000P- 175

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

66,82500/R 26,730002,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

57,42500/R 22,970002,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 124,25000 124,25000
Materials:

254,39000254,390001,000BM231440 =xBoca d'incendi amb enllaç de 25 mm de diàmetre (BIE-25),
amb mànega de 25 m, amb armari

u

0,660000,660001,000BMY23000 =xPart proporcional d'elements especials per a boques
d'incendi

u

Subtotal... 255,05000 255,05000

1,863751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 381,16375

0,00%GASTOS INDIRECTOS

381,16375COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €93,94u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 kg de
capacitat i una eficàcia de 21A-113B, amb manòmetre,
percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els
suports per a penjar del sostre, instal�lat

EM31U006 Rend.: 1,000P- 176

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,69200/R 26,730000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh

9,18800/R 22,970000,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 19,88000 19,88000
Materials:

65,0900065,090001,000BM31U006 =xExtintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 Kg de
capacitat i una eficàcia de 13A-89B, amb manòmetre,
percutor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els
suports per a penjar del sostre

u

8,670008,670001,000BMY3U010 =xSuport d'extintor per a anar penjat al sostreu

Subtotal... 73,76000 73,76000

0,298201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 93,93820

0,00%GASTOS INDIRECTOS
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93,93820COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,34u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de
salvament i vies d'evacuació, de 420 x 297 mm, amb pintura
fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada
mecànicament

EMDBU010 Rend.: 1,000P- 177

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,00950/R 26,730000,150A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,44550/R 22,970000,150A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 7,45500 7,45500
Materials:

6,770006,770001,000BMDBU010 =xPlaca de senyalització interior per a indicació de mesures de
salvament i vies d'evacuació, de 420 x 297 mm, amb pintura
fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, per a fixar
mecànicament

u

Subtotal... 6,77000 6,77000

0,111831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,33682

0,00%GASTOS INDIRECTOS

14,33682COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,10u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal
1/2´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada
superficialment

EN314427 Rend.: 1,000P- 178

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,41045/R 26,730000,165A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,79005/R 22,970000,165A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 8,20050 8,20050
Materials:

11,7800011,780001,000BN314420 =xVàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal
1/2´´, 16 bar de PN, de bronze, preu alt

u

Subtotal... 11,78000 11,78000

0,123011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,10351

0,00%GASTOS INDIRECTOS

20,10351COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,02u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal
3/4´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada
superficialment

EN315427 Rend.: 1,000P- 179

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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4,41045/R 26,730000,165A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,79005/R 22,970000,165A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 8,20050 8,20050
Materials:

15,7000015,700001,000BN315420 =xVàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal
3/4´´, 16 bar de PN, de bronze, preu alt

u

Subtotal... 15,70000 15,70000

0,123011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,02351

0,00%GASTOS INDIRECTOS

24,02351COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,06u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´,
de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada
superficialment

EN316427 Rend.: 1,000P- 180

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,34600/R 26,730000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,59400/R 22,970000,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,94000 9,94000
Materials:

22,9700022,970001,000BN316420 =xVàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´,
16 bar de PN, de bronze, preu alt

u

Subtotal... 22,97000 22,97000

0,149101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,05910

0,00%GASTOS INDIRECTOS

33,05910COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,42u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal
1´´1/4, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada
superficialment

EN317427 Rend.: 1,000P- 181

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,68250/R 26,730000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh

5,74250/R 22,970000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 12,42500 12,42500
Materials:

31,8100031,810001,000BN317420 =xVàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal
1´´1/4, 16 bar de PN, de bronze, preu alt

u

Subtotal... 31,81000 31,81000
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0,186381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,42137

0,00%GASTOS INDIRECTOS

44,42137COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,96u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal
1´´1/2, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada
superficialment

EN318427 Rend.: 1,000P- 182

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,68250/R 26,730000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh

5,74250/R 22,970000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 12,42500 12,42500
Materials:

45,3500045,350001,000BN318420 =xVàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal
1´´1/2, 16 bar de PN, de bronze, preu alt

u

Subtotal... 45,35000 45,35000

0,186381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 57,96137

0,00%GASTOS INDIRECTOS

57,96137COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €86,57u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´,
de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada
superficialment

EN319427 Rend.: 1,000P- 183

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,01900/R 26,730000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh

6,89100/R 22,970000,300A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 14,91000 14,91000
Materials:

71,4400071,440001,000BN319420 =xVàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´,
16 bar de PN, de bronze, preu alt

u

Subtotal... 71,44000 71,44000

0,223651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 86,57365

0,00%GASTOS INDIRECTOS

86,57365COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €165,71u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal
2´´1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada
superficialment

EN31A327 Rend.: 1,000P- 184

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

8,82090/R 26,730000,330A012M000 =xOficial 1a muntadorh

7,58010/R 22,970000,330A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 16,40100 16,40100
Materials:

149,06000149,060001,000BN31A320 =xVàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal
2´´1/2, 10 bar de PN, de bronze, preu alt

u

Subtotal... 149,06000 149,06000

0,246021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 165,70701

0,00%GASTOS INDIRECTOS

165,70701COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €447,40u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2
1/2'', de 16 bar de pressió nominal, amb cos de fosa, bola de
llautó i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada
superficialment

EN31A4F7 Rend.: 1,000P- 185

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,82090/R 26,730000,330A012M000 =xOficial 1a muntadorh

7,58010/R 22,970000,330A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 16,40100 16,40100
Materials:

430,75000430,750001,000BN31A4F0 =xVàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2
1/2'', de 16 bar de pressió nominal, amb cos de fosa, bola de
llautó i anells de tancament de tefló, preu alt

u

Subtotal... 430,75000 430,75000

0,246021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 447,39701

0,00%GASTOS INDIRECTOS

447,39701COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €145,20u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre
nominal 3´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada
superficialment

EN81B427 Rend.: 1,000P- 186

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,70150/R 26,730000,550A012M000 =xOficial 1a muntadorh

12,63350/R 22,970000,550A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 27,33500 27,33500
Materials:

117,45000117,450001,000BN81B420 =xVàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre
nominal 3´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt

u

Subtotal... 117,45000 117,45000
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0,410031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 145,19503

0,00%GASTOS INDIRECTOS

145,19503COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,36u Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal
1´´1/2, execució normal, cos de llautó, disc de niló, seient de
cautxú de butadiè acrilonitril (NBR), molla d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), pressió màxima 10 bar, temperatura
màxima 100 °C, roscada

EN841181 Rend.: 1,000P- 187

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,02375/R 26,730000,375A012M000 =xOficial 1a muntadorh

8,61375/R 22,970000,375A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 18,63750 18,63750
Materials:

11,4400011,440001,000BN841181 =xVàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal
1´´1/2, execució normal, cos de llautó, disc de niló, seient de
cautxú de butadiè acrilonitril (NBR), molla d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), pressió màxima 10 bar, temperatura
màxima 100 °C

u

Subtotal... 11,44000 11,44000

0,279561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,35706

0,00%GASTOS INDIRECTOS

30,35706COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,16u Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal
1´´1/4, execució reforçada, cos de llautó, disc de acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de cautxú de butadiè
acrilonitril (NBR), molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
pressió màxima 18 bar, temperatura màxima 100 °C,
roscada

EN841271 Rend.: 1,000P- 188

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,02375/R 26,730000,375A012M000 =xOficial 1a muntadorh

8,61375/R 22,970000,375A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 18,63750 18,63750
Materials:

14,2400014,240001,000BN841271 =xVàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal
1´´1/4, execució reforçada, cos de llautó, disc de acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de cautxú de butadiè
acrilonitril (NBR), molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
pressió màxima 18 bar, temperatura màxima 100 °C

u

Subtotal... 14,24000 14,24000
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0,279561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,15706

0,00%GASTOS INDIRECTOS

33,15706COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €243,97u Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal�lacions
de calefacció i climatització, de tipus autopurgant,
alimentació monofàsica de 230 V i règim de gir de 2500 rpm,
de 2,0 m3/h de cabal i de 2,5 bar de pressió en el punt de
màxim rendiment, per a aigua entre -20 i 110°C, amb
connexions roscades d'1'', muntada entre tubs i amb totes
les connexions fetes

ENL12124 Rend.: 1,000P- 189

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

53,46000/R 26,730002,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

45,94000/R 22,970002,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 99,40000 99,40000
Materials:

143,08000143,080001,000BNL12124 =xBomba acceleradora amb rotor inundat per a instal�lacions
de calefacció i climatització, de tipus autopurgant,
alimentació monofàsica de 230 V i règim de gir de 2500 rpm,
de 2,0 m3/h de cabal i de 2,5 bar de pressió en el punt de
màxim rendiment, per a aigua entre -20 i 110°C, amb
connexions roscades d'1''

u

Subtotal... 143,08000 143,08000

1,491001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 243,97100

0,00%GASTOS INDIRECTOS

243,97100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €294,28u Conjunt porter electrònic amb placa exterior antivandàlica i
polsador, telèfon terminal interior, font alimentació i
obreportes automàtic, instal�lat

EP2AU010 Rend.: 1,000P- 190

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

80,19000/R 26,730003,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

68,91000/R 22,970003,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 149,10000 149,10000
Materials:

142,94000142,940001,000BP2AU010 =xConjunt porter electrònic amb placa exterior antivandàlica i
polsador, telèfon terminal interior, font alimentació i
obreportes automàtic

u

Subtotal... 142,94000 142,94000
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2,236501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 294,27650

0,00%GASTOS INDIRECTOS

294,27650COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,81u Altaveu circular de sostre bicònic de 6'' de diàmetre, de 6 W
de potència (RMS), sensibilitat (1 kHz, 1 W, 1 m) de 93 dB,
alimenació 100 V, reixeta metàl�lica, per a muntar
superficialment

EP35UAC5 Rend.: 1,000P- 191

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,68250/R 26,730000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh

5,74250/R 22,970000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 12,42500 12,42500
Materials:

33,2000033,200001,000BP35UAC5 =xAltaveu circular de sostre, bicònic de 6'' de diàmetre, de 6 W
de potència (RMS), sensibilitat (1 kHz, 1 W, 1 m) de 93 dB,
alimenació 100 V, reixeta metàl�lica de color blanc, per a
muntar superficialment

u

Subtotal... 33,20000 33,20000

0,186381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 45,81137

0,00%GASTOS INDIRECTOS

45,81137COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,03m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure,
de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i
coberta de poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat
reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 50265
ref. VD1.305.U6 de la sèrie UNICA SYSTEM d'EUNEA ,
col�locat sota tub o canal

EP434640DL58 Rend.: 1,000P- 192

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,40095/R 26,730000,015A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,34455/R 22,970000,015A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,74550 0,74550
Materials:

1,270501,210001,050BP434640DL58 =xCable de comunicacions de 4 parells, categoria 6 (classe E),
amb coberta de baixa emissió de fums i sense halògens,
ànima en creu per a separació dels parells, sense pantalla,
ref. VD1.305.U6 de la sèrie UNICA SYSTEM d'EUNEA

m

Subtotal... 1,27050 1,27050

0,011181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,02718

0,00%GASTOS INDIRECTOS



Complex Esportiu del Poblenou
Carrers Camí Antic de València, Espronceda, Lope de Vega i Pallars
Barcelona
Juny 2014

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 123Data: 19/06/14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

2,02718COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,08u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45
simple, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament
de l'aïllament, muntat sobre suport de mòdul estret

EP731J81 Rend.: 1,000P- 193

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,81140/R 26,730000,180A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 4,81140 4,81140
Materials:

6,870006,870001,000BP73J180 =xConnector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45
simple categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament
de l'aïllament, per a muntar sobre suport o sobre panell

u

1,330001,330001,000BP7ZSR10 =xSuport per a 1 connector RJ45/MTRJ/LC duplex, per a
l'adaptació sobre mecanismes de tipus modular d'1 mòdul
estret i sobre panells d'armaris

u

Subtotal... 8,20000 8,20000

0,072171,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,08357

0,00%GASTOS INDIRECTOS

13,08357COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €80,67m Banc de vestidors, d'estructura metàl�lica i seient de fusta
envernissada

EQ11U010 Rend.: 1,000P- 194

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,00950/R 26,730000,150A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,14850/R 22,970000,050A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,15800 5,15800
Materials:

75,4300075,430001,000BQ11U010 =xBanc de vestidors, d'estructura metàl�lica i seient de fusta
envernissada

m

Subtotal... 75,43000 75,43000

0,077371,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 80,66537

0,00%GASTOS INDIRECTOS

80,66537COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €843,76u Banc de formigó colorejat en massa polit, de 4 m de
llargària, amb suports d'acer inoxidable AISI 316, sense
respatller, col�locat fixat mecànicament

EQ131411 Rend.: 1,000P- 195

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,71110/R 25,870000,530A0121000 =xOficial 1ah
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PARTIDES D'OBRA
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11,46920/R 21,640000,530A0140000 =xManobreh

Subtotal... 25,18030 25,18030
Maquinària:

25,95940/R 48,980000,530C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 25,95940 25,95940
Materials:

791,99000791,990001,000BQ131411 =xBanc de formigó colorejat en massa polit, de 4 m de
llargària, amb suports d'acer inoxidable AISI 316, sense
respatller, per a col�locació superficial

u

Subtotal... 791,99000 791,99000

0,629512,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 843,75921

0,00%GASTOS INDIRECTOS

843,75921COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €273,76m2 Taulell de 50 cm d'amplària a base de cantells de fusta de
faig, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de
densitat mitjana, de 16 mm de gruix i reforç interior amb
llates de pi, col�locat sobre obra amb fixacions mecàniques

EQ54U001 Rend.: 1,000P- 196

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

105,24000/R 26,310004,000A012A000 =xOficial 1a fusterh

34,72500/R 23,150001,500A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 139,96500 139,96500
Materials:

131,70000131,700001,000BQ54U001 =xTaulell de 50 cm d'amplària a base de cantells de fusta de
faig, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de
densitat mitjana, de 16 mm de gruix i reforç interior amb
llates de pi, per a col�locar sobre l'obra

m2

Subtotal... 131,70000 131,70000

2,099481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 273,76447

0,00%GASTOS INDIRECTOS

273,76447COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.354,80u Mòdul de 20 guixetes, format amb aglomerat de xapa amb
melamina a dues cares, prestatges interiors, panys de
serreta i frontisses interiors de cassoleta, de mides totals
315x291 cm, col�locat

EQ9GU002 Rend.: 1,000P- 197

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

66,82500/R 26,730002,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

57,42500/R 22,970002,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 124,25000 124,25000
Materials:
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1.228,690001.228,690001,000BQ9GU003 =xMòdul de 20 guixetes, format amb aglomerat de xapa amb

melamina a dues cares, prestatges interiors, panys de
serreta i frontisses interiors de cassoleta, de mides totals
315x291 cm

u

Subtotal... 1.228,69000 1.228,69000

1,863751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.354,80375

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1.354,80375COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,10u Penjador de roba d'acer inoxidable col�locat verticalment
amb fixacions mecàniques

EQZ1U001 Rend.: 1,000P- 198

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,29350/R 25,870000,050A0127000 =xOficial 1a col�locadorh

Subtotal... 1,29350 1,29350
Materials:

9,790009,790001,000BQZ1U001 =xPenjador de roba d'acer inoxidableu

Subtotal... 9,79000 9,79000

0,019401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,10290

0,00%GASTOS INDIRECTOS

11,10290COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,14m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col�locada
sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària,
i rejuntada amb morter M-5

F96512C9 Rend.: 1,000P- 199

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,07945/R 25,870000,235A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

10,47376/R 21,640000,484A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,55321 16,55321
Materials:

4,5119470,720000,0638B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

0,0927844,180000,0021B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

5,733005,460001,050B96512C0 =xVorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3.5 MPa), segons UNE-EN 1340

m

Subtotal... 10,33772 10,33772
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0,248301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,13923

0,00%GASTOS INDIRECTOS

27,13923COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €81,97m2 Paviment de llambordes granítiques de 18x12x12 cm, de
recuperació, col�locats amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment

F9B1U010 Rend.: 1,000P- 200

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,22325/R 25,870000,975A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

6,81660/R 21,640000,315A0140000 =xManobreh

Subtotal... 32,03985 32,03985
Materials:

0,012501,250000,010B0111000 =xAiguam3

0,35658118,860000,003B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

44,520000,8400053,000B9B1U010 =xLlambordí granític de 18x12x12 cm de recuperacióu

4,5649591,298900,050D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 49,45403 49,45403

0,480601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 81,97448

0,00%GASTOS INDIRECTOS

81,97448COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,37m2 Paviment de peces prefabricades de formigo de 60x60 cm i
4 cm de gruix, en voreres de més d'1 m d'amplària,
col�locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

F9F5UG10 Rend.: 1,000P- 201

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,69600/R 25,870000,800A0121000 =xOficial 1ah

8,65600/R 21,640000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 29,35200 29,35200
Materials:

9,843009,650001,020B9F1V004 =xPaviment de peces prefabricades de formigo de 60x60 cm i
4 cm de gruix

m2

2,7389791,298900,030D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 12,58197 12,58197
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0,440281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 42,37425

0,00%GASTOS INDIRECTOS

42,37425COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €48,09m Caixa per a interceptor de 35x50 cm, amb parets de 10 cm
de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 10 cm de
formigó HM-20/P/20/I

FD5K4F08 Rend.: 1,000P- 202

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,72095/R 25,870000,685A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

14,82340/R 21,640000,685A0140000 =xManobreh

Subtotal... 32,54435 32,54435
Materials:

13,1714672,570000,1815B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

1,413721,260001,122B0D81480 =xPlafó metàl�lic de 50x100 cm per a 50 usosm2

0,468122,820000,166B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 15,05330 15,05330

0,488171,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 48,08582

0,00%GASTOS INDIRECTOS

48,08582COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €56,56u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a
embornal, de 600x350x80 mm, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col�locat
amb morter

FD5Z6HC4 Rend.: 1,000P- 203

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,86540/R 25,870000,420A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

9,08880/R 21,640000,420A0140000 =xManobreh

Subtotal... 19,95420 19,95420
Materials:

1,7672044,180000,040B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

34,5400034,540001,000BD5Z6HC0 =xBastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a
embornal, de 600x350x80 mm classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció

u

Subtotal... 36,30720 36,30720

0,299311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 56,56071

0,00%GASTOS INDIRECTOS
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56,56071COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,84m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat
com a canalització soterrada

FG22TQ1K Rend.: 1,000P- 204

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,12266/R 26,730000,042A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,45880/R 22,940000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,58146 1,58146
Materials:

6,232206,110001,020BG22TQ10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a
l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 6,23220 6,23220

0,023721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,83738

0,00%GASTOS INDIRECTOS

7,83738COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €72,50u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de
planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer,
col�locada amb fixacions mecàniques

FQ21BC60 Rend.: 1,000P- 205

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,24360/R 25,870000,280A0121000 =xOficial 1ah

6,05920/R 21,640000,280A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,30280 13,30280
Materials:

59,0000059,000001,000BQ21BC60 =xPaperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de
planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer

u

Subtotal... 59,00000 59,00000

0,199541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 72,50234

0,00%GASTOS INDIRECTOS

72,50234COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.713,27u Aparcament de bicicletes de barana, d'acer inoxidable, amb
capacitat per a 16 bicicletes, ancorat a l'obra amb morter

FQZ523F2 Rend.: 1,000P- 206

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

25,87000/R 25,870001,000A0122000 =xOficial 1a paletah

21,38400/R 26,730000,800A012M000 =xOficial 1a muntadorh

18,37600/R 22,970000,800A013M000 =xAjudant muntadorh

21,64000/R 21,640001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 87,27000 87,27000
Materials:

2,7285549,610000,055B0710180 =xMorter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7.5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

2.621,090002.621,090001,000BQZ523F2 =xAparcament de bicicletes de barana, d'acer inoxidable, amb
capacitat per a 16 bicicletes, per a col�locar encastat

u

Subtotal... 2.623,81855 2.623,81855

2,181752,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.713,27030

0,00%GASTOS INDIRECTOS

2.713,27030COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,99m3 Excavació de rasa de més de 2 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora gran i
càrrega mecànica del material excavat

G2224423 Rend.: 1,000P- 207

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21640/R 21,640000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,21640 0,21640
Maquinària:

6,76896/R 205,120000,033C1315230 =xRetroexcavadora gran sobre eruguesh

Subtotal... 6,76896 6,76896

0,003251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,98861

0,00%GASTOS INDIRECTOS

6,98861COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,22m3 Excavació de pous més de 4 m de fondària, en terreny fluix,
amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

G2225711 Rend.: 1,000P- 208

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,08200/R 21,640000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,08200 1,08200
Maquinària:

16,11680/R 71,950000,224C1315B20 =xRetroexcavadora mitjana amb bivalva batilonh

Subtotal... 16,11680 16,11680
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0,016231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,21503

0,00%GASTOS INDIRECTOS

17,21503COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,02m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

G22D1011 Rend.: 1,000P- 209

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,01805/R 67,870000,015C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

Subtotal... 1,01805 1,01805

COST DIRECTE 1,01805

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,01805COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,61m Perfil longitudinal flexible per a protecció de motocicletes,
d'acer laminat en calent S235JR segons UNE EN 10025 i
galvanitzat en calent per inmersió segons UNE -EN ISO
1461, de secció plana trapezoidal, amb un desenvolupanent
de 400 mm, per a barreres de seguretat, nivell de contenció
N2 segons norma UNE-EN 1317-2, col�locat sobre suport,
incloent part proporcional d'elements de fixació

GB2AA001 Rend.: 1,000P- 210

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,29350/R 25,870000,050A0121000 =xOficial 1ah

3,24600/R 21,640000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,53950 4,53950
Materials:

13,0000013,000001,000BBM2AM00 =xPerfil longitudinal flexible per a portecció de motocicletes,
d'acer laminat en calent S235JR segons UNE EN 10025 i
galvanitzat en calent per inmersió segons UNE -EN ISO
1461, de secció plana trapezoidal, amb un desenvolupanent
de 400 mm, per a barreres de seguretat, nivell de contenció
N2 segons norma UNE-EN 1317-2, col�locat sobre suport,
incloent pp d'elements de fixació

m

Subtotal... 13,00000 13,00000

0,068091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,60759

0,00%GASTOS INDIRECTOS

17,60759COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €11,96m Tirant amb barra d'acer B 500 S de 20 mm de diàmetre
nominal, fixat a les plaques d'ancoratge i tesat

K4SPU035 Rend.: 1,000P- 211

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,32830/R 25,870000,090A0121000 =xOficial 1ah

2,73416/R 26,290000,104A012F000 =xOficial 1a manyàh

2,39824/R 23,060000,104A013F000 =xAjudant manyàh

1,94760/R 21,640000,090A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,40830 9,40830
Materials:

2,318200,670003,460B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

kg

Subtotal... 2,31820 2,31820

0,235212,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,96171

0,00%GASTOS INDIRECTOS

11,96171COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €306,59u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2
m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca
mòbil de malla metàl�lica, col�locada

K6AZ59A1 Rend.: 1,000P- 212

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,40250/R 25,870000,750A0121000 =xOficial 1ah

16,23000/R 21,640000,750A0140000 =xManobreh

Subtotal... 35,63250 35,63250
Materials:

270,42000270,420001,000B6AZ59A1 =xPorta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplària 6
m i 2 m d'alçària, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat,
per a tanca mòbil de malla metàl�lica i per a 2 usos

u

Subtotal... 270,42000 270,42000

0,534491,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 306,58699

0,00%GASTOS INDIRECTOS

306,58699COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €825,69u Xarxa fons pista de 21 x 4 m. aproximadament per a
protecció composta de suports de tub d'acer galvanitzat de
80 mm de diàmetre, en els extrems fixats mecànicament,
cable d´acer de 5 mm. i ganxos metàl�lics galvanitzats fixats
a la estructura existent per a subjectar la xarxa
confeccionada en niló de 3 mm i malla de 100 x 100 mm.

KQS1U010 Rend.: 1,000P- 213

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

103,48000/R 25,870004,000A0121000 =xOficial 1ah
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86,56000/R 21,640004,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 190,04000 190,04000
Materials:

632,80000632,800001,000BQS1U010 =xXarxa fons pista de 21 x 4 m aproximadament per a
protecció composta suports metàl-lics en els extrems i cable
d´acer de 5 mm i ganxos metàl-lics galvanitzats per a
subjectar la xarxa confeccionada en niló de 3 mm amb un
pas de malla de 100x100 mm

u

Subtotal... 632,80000 632,80000

2,850601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 825,69060

0,00%GASTOS INDIRECTOS

825,69060COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €193,05u Protectors per una cistella de basquet mòbil, amb nucli
d'escuma de poliuretà ignífug, densitat 25 kg/m3, de 15 cm
de gruix amb funda de poliester amb tanca, fixats a la
estructura

KQS1UB10 Rend.: 1,000P- 214

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,76100/R 25,870000,300A0127000 =xOficial 1a col�locadorh

Subtotal... 7,76100 7,76100
Materials:

185,17000185,170001,000BQS1UB20 =xProtectors per una cistella de bàsquet mòbil, amb nucli
d'escuma de poliuretà ignifug, densitat 25 kg/m3, de 15 cm
de gruix amb funda de poliester amb tanca

u

Subtotal... 185,17000 185,17000

0,116421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 193,04742

0,00%GASTOS INDIRECTOS

193,04742COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €96,19m2 Protecció per a columnes o obstacles verticals amb nucli
d'escuma de poliuretà ignífug, densitat 25 kg/m3, de 15 cm
de gruix amb funda de poliester, fixada al obstacle amb
fixacions mecàniques

KQS1UP10 Rend.: 1,000P- 215

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,34600/R 26,730000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 5,34600 5,34600
Materials:

1,360000,170008,000B0A61600 =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

89,4080081,280001,100BQS1UP10 =xProtecció per a columnes o obstacles verticals amb nucli
d'escuma de poliuretà ignifug, densitat 25 kg/m3, de 15 cm
de gruix amb funda de poliester amb tanca o sistema de
fixació amb ullets

m2
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 90,76800 90,76800

0,080191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 96,19419

0,00%GASTOS INDIRECTOS

96,19419COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.104,17u Cistella de basquet mòbil, amb base sobre rodes, estructura
de tub d'acer 100x100 mm, contrapès amb sistema de
fixació, tauler de fibra de vidre de 180x105x2 cm i anella de
tub d'acer i xarxa de niló, amb una volada de 1,65 m

KQS2UB20 Rend.: 1,000P- 216

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

106,92000/R 26,730004,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

91,88000/R 22,970004,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 198,80000 198,80000
Materials:

902,39000902,390001,000BQS2UB20 =xCistella de bàsquet mòbil, amb base sobre rodes, estructura
de tub d'acer 100x100 mm, contrapès amb sistema de
fixació, tauler de fibra de vidre de 180x105x2 cm i anella de
tub d'acer i xarxa de niló, amb una volada de 1,65 m

u

Subtotal... 902,39000 902,39000

2,982001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.104,17200

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1.104,17200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €420,18u Porteria handbol-futbol sala traslladable amb bastiment
principal de tub d'acer pintat de 80 x 80 mm estructura
posterior amb tub circular galvanitzat i xarxa de niló trenat de
3,5 mm. i malla de 100 mm subjectada amb ganxos
metàl�lics antilesió segons norma UNE-EN 749, fixada al
paviment amb ancoratges desmuntable

KQS2UF20 Rend.: 1,000P- 217

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,69200/R 26,730000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 10,69200 10,69200
Materials:

409,22000409,220001,000BQS2U020 =xPorteria handbol-futbol sala traslladable amb bastiment
principal de tub d'acer pintat de 80 x 80 mm estructura
posterio amb tub circular galvanitzat i xarxa de niló trenat de
3,5 mm. i malla de 100 mm subjectada amb ganxos
metàl-lics antilesió segons norma UNE-EN 749, i 2
ancoratges desmuntables per a fixació al paviment

u

Subtotal... 409,22000 409,22000
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0,267302,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 420,17930

0,00%GASTOS INDIRECTOS

420,17930COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €311,95u Joc de pals voleibol metàl�lics de diàmetre 10 cm per a fixar
a encastat al paviment amb regulació d´alçada amb regla
numerada, tensor mecànic, amb xarxa de voleibol
competició confeccionada en trena de poliamida de 3 mm
amb cable d´acer plastificat de 6 mm i amb fundes per a
varetes

KQS2UV10 Rend.: 1,000P- 218

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,89100/R 22,970000,300A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,89100 6,89100
Materials:

304,96000304,960001,000BQS2UV10 =xJoc de pals voleibol metàl-lics de diàmetre 10 cm per a fixar
a encastat al paviment amb regulació d´alçada amb regla
numerada, tensor mecànic, amb xarxa de voleibol
competició confeccionada en trena de poliamida de 3 mm
amb cable d´acer plastificat de 6 mm i amb fundes per a
varetes

u

Subtotal... 304,96000 304,96000

0,103371,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 311,95436

0,00%GASTOS INDIRECTOS

311,95436COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €79,65u Ancoratge metàl�lic per a pal de voleibol amb tapa, col�locat
encastat al paviment amb morter de resines epoxi, amb
perforació de paviment feta amb màquina amb corona de
diamant

KQS2UZ10 Rend.: 1,000P- 219

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,93500/R 25,870000,500A0121000 =xOficial 1ah

26,86800/R 22,390001,200A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 39,80300 39,80300
Maquinària:

11,32800/R 9,440001,200C200H000 =xMàquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb
aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim

h

Subtotal... 11,32800 11,32800
Materials:

15,720003,930004,000B0714000 =xMorter sintètic de resines epoxikg

11,8000011,800001,000BQSZU170 =xAncoratge metàl-lic per a pal de voleibol amb tapau

Subtotal... 27,52000 27,52000
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,995082,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 79,64608

0,00%GASTOS INDIRECTOS

79,64608COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €62,81u Ancoratge metàl�lic per a porteria amb tapa col�locat
encastat al paviment amb morter de resines epoxi, amb
perforació de paviment feta amb màquina amb corona de
diamant

KQS2UZ30 Rend.: 1,000P- 220

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,76100/R 25,870000,300A0121000 =xOficial 1ah

11,19500/R 22,390000,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 18,95600 18,95600
Maquinària:

4,72000/R 9,440000,500C200H000 =xMàquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb
aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim

h

Subtotal... 4,72000 4,72000
Materials:

7,860003,930002,000B0714000 =xMorter sintètic de resines epoxikg

30,8000030,800001,000BQSZU190 =xAncoratge metàl-lic per a porteria amb tapau

Subtotal... 38,66000 38,66000

0,473902,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 62,80990

0,00%GASTOS INDIRECTOS

62,80990COST EXECUCIÓ MATERIAL
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16. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
 
16.1 INTRODUCCIÓ 
 
En aquest apartat es verificarà que el poliesportiu compleixi amb la normativa del 
Código Técnico de la Edificación DB HE “Ahorro de energia”. Concretament ha de 
complir amb l’apartat DB HE 4 “Contribución solar mínima de agua caliente  sanitaria”. 
 
Per tant, en aquest annex es calcularà el cabal que han de subministrar les plaques 
solars situades a la coberta del poliesportiu. 

16.2. CARACTERÍSTIQUES DELS CAPTADORS SOLARS 

 
S’instal·laran captadors solars tèrmics a la coberta del poliesportiu, que ocuparan una 
superfície total de 102 metres quadrats. La instal·lació constarà de 54 col·lectors solars 
de tubs de buit HPS-104 tipus Sidney, de la marca TASOL. L’absorbidor és un 
absorbidor selectiu recobert en el seu interior per una capa reflectant. A la figura 
següent es veu un esquema del col·lector seleccionat: 

 

Figura 1. Captador solar de tub de buit de la marca TASOL. 

Cadascun dels 16 tubs de buit que la componen cada captador, alberga en el seu tub 
interior una conducció de coure a la qual al seu torn es troba soldada una placa 
reflectora suplementària. Això permet que les pèrdues d'energia per radiació siguin 
molt baixes. La pròpia naturalesa del tub de buit aconsegueix al seu torn que les 
pèrdues per convecció i conducció siguin nul·les. 

L'acció de totes les superfícies reflectants, internes del tub absorbidor i del propi 
bastidor de la placa confereixen al col·lector la propietat de presentar una funció del 
factor modificador de l'angle d'incidència de la radiació solar molt constant i elevat. 
Això fa que el rendiment global del col·lector sigui poc dependent de l'angle 
d'incidència, permetent una absorció neta d'energia important durant tot el període 
diürn i per a un gran rang d’angles d'inclinació sobre l'horitzontal i d'azimut. És per 
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això, que donat que estaran en una coberta que té pendent del 3% cap al nord, el 
rendiment serà igualment alt. 

Tot seguit es mostren les fitxes tècniques dels col·lectors usats i el seu rendiment: 

 

Figura 2. Fitxa tècnica del col·lector solar. 

 

 

Figura 3. Corba del rendiment del col·lector solar. 
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16.3 CÀLCUL I DIMENSIONAMENT 
 
Per calcular la demanda d’Aigua Calenta Sanitària (ACS) es prenen els valors unitaris 
que es presenten a la següent taula situada a l’apartat 4 de la DB HE 4. 
 
 

 

Taula 1: Demanda de referència a 60 ºC. 

 
El projecte dissenyat està en el cas vestuaris/dutxes col·lectives amb una demanda de 
21 l/dia per persona. El complex poliesportiu té una capacitat màxima de 505 
persones, tenint en compte que estiguessin les grades, vestuaris i totes les pistes 
plenes, i per tant una demanda total de 10605 l/d. 

16.4 CARACTERITZACIÓ I QUANTIFICACIÓ DE LES EXIGÈNCIES. 
 
Per calcular la contribució solar mínima per ACS en % es consulta a la següent taula de 
la DB HE 4 apartat 2: 
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Taula 2: Contribució solar mínima per ACS en %. 

 

Per saber a quina zona climàtica es troba el projecte es consulta a la següent figura: 
 

 
 

Figura 4: Zones climàtiques 

 
Segons la figura el projecte està situat a la zona II. Per tant, al tenir una demanda de 
més de 10000 l/d la contribució solar mínima ha de ser del 50 %, corresponent a 
5302,5 l/d. 
 
  



                         

 
ANNEX 16. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

 

692 
 

16.5 INSTAL·LACIÓ DELS CAPTADORS SOLARS 

 
Una instal·lació solar tèrmica és un sistema molt senzill i amb mecanismes prou 
comuns com perquè el seu funcionament no resulti ni dificultós ni complex. 
 
Les estructures dissenyades per Tasol són confeccionades a mida per  
adaptar-se a cada teulada. En aquest cas, s’adaptarà a la inclinació de la coberta del 
poliesportiu. Així doncs, es crearà una estructura robusta i fiable. 
 
L'estructura estarà formada per ancoratges a la coberta per conferir rigidesa i unió 
amb les plaques, que es solen fer mitjançant cargols dissenyats específicament per a 
cada placa. 
  
Tasol confeccionarà l’estructura amb materials inoxidables resistents als  
agents climàtics com pluja, vent i neu.  
 
Els elements que la composen són els següents: 
 

 
Figura 5. Esquema de la instal·lació dels captadors solars. 
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16.6. MANTENIMENT DELS CAPTADORS SOLARS 

Passat el període de garantia, o els dos o tres anys de rodatge de la instal·lació, el 
manteniment es simplifica molt i en general es limita a: 
 

 
Taula 3. Manteniment habitual en col·lectors solars. 

 

També hi haurà algunes tasques puntuals (com revisar les fixacions de l’estructura dels 
captadors) i d’altres, comunes a qualsevol instal·lació d’aigua calenta: manteniment de 
l’escalfador o caldera i control de pèrdues al circuit de consum. 
 
Totes aquestes operacions són senzilles per a qualsevol instal·lador convencional. No 
obstant això, el desconeixement que aquest pot tenir de la tecnologia solar pot fer que 
no sempre actuï de la forma adequada. Per tant, és convenient que es busqui una 
empresa de manteniment amb prou solvència tècnica. A manca d’una acreditació 
oficial, el més adequat és adreçar-se a les agrupacions empresarials del sector de les 
energies renovables. 
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17. ESTUDI COMPARATIU ECONÒMIC 

17.1 INTRODUCCIÓ 
 
El present annex es centra en explicar quins són els principals costos de construcció 
dels pavellons i en quines condicions varien els pressupostos finals. Al final de l’annex 
es farà una comparació i s’analitzarà els preu/m2 del complex esportiu del Poblenou 
amb altres poliesportius amb unes característiques similars. 
 
Per tant, amb aquest apartat es podrà extreure algunes conclusions i comparacions 
respecte els altres poliesportius existents. 

17.2. EL COST DE CONSTRUCCIÓ DELS PAVELLONS 
 
Segons el Full Tècnic núm. 25 del Consell Català de l’Esport sobre Pavellons Esportius 
(Març, 2002), el pavelló poliesportiu és un equipament de tipus mitjà que és a l’abast 
de molts municipis, prova d’això és que ja n’hi ha en el 35% dels municipis de 
Catalunya. La decisió de construir-los s’ha de prendre una vegada analitzat el sistema 
esportiu municipal, considerant el seu cost real per avaluar la viabilitat econòmica. 
Això és molt important en municipis petits per evitar la proliferació d’edificacions amb 
condicions precàries i per no crear dèficits econòmics. 
 
La construcció d’un pavelló té un cost en funció de les determinacions del projecte de 
gestió que estableix el seu programa i del projecte arquitectònic que concreta la seva 
superfície i qualitat. Però les característiques del solar on s’ha d’implantar poden fer 
que aquest s’incrementi considerablement. Terrenys amb desnivells, requereixen 
moviments de terra i murs de contenció importants; si amés, les capes resistents del 
terreny són profundes, comportaran la utilització de fonament especials, les 
connexions de servei, els vials, les zones d’aparcament i la urbanització també 
repercuteixen directament en el seu cost. 
 

 
Figura 1. Evolució del cost mitjà de construcció de pavellons subvencionats. Full tècnic CCDE. 



            ANNEX 17. ESTUDI COMPARATIU ECONÒMIC 
 

697 
 

En la figura 1 es pot veure com el cost mitjà de construcció d’un pavelló té una 
evolució creixent en el temps, sent la mitjana entre 1,5 M€ i 2,5 M€. Un pavelló 
poliesportiu ha de tenir un nivell de qualitat similar a qualsevol altre equipament 
públic, a més d’un programa d’espais ben estudiat que prevegi l’evolució de la pràctica 
esportiva. En la construcció de qualsevol pavelló s’ha de vetllat pel compliment de les 
normatives vigents i especialment les que contribueixen a la seguretat, la higiene i 
l’estalvi energètic. 

 

Figura 2. Desglossament del pressupost d’un pavelló. Full tècnic CCDE. 

És aconsellable que els solars reuneixin un grau d’urbanització i unes característiques 
físiques favorables per no encarir el cost de construcció, però és més important que la 
situació i l’accessibilitat en garanteixin el funcionament correcte. En el cas del complex 
esportiu del Poblenou tots aquests punts estan garantits. També com s’ha plantejat en 
aquest projecte, la superfície de l’espai esportiu principal es manté constant, però hi 
ha una tendència a augmentar la superfície dels espais complementaris. 

Un altre paràmetre que determina el cost és la superfície total del pavelló, 
independentment del tipus d’acabats. Per tant, cal que el projecte sigui racional, que 
eviti espais superflus i s’ajusti a les necessitats reals. 

L’augment del cost de construcció dels pavellons és justificable si porta associat un 
increment de la funcionalitat, una major vida útil, la simplificació del manteniment, la 
reducció dels consums i l’atenuació de l’impacte ambiental, aspectes capitals per 
contribuir a la sostenibilitat. 

 

17.3 TAULA COMPARATIVA 
 

Seguidament es mostra una taula comparativa amb diferents pavellons esportius i els 
seus respectius preus i superfícies. En el cas del complex esportiu del Poblenou, a part 
de comparar tot el projecte amb els altres, també s’ha fet esment al preu sol de la 
construcció del pavelló, sense tenir en compte les pistes de pàdel i l’aparcament 
exteriors. 
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Nom poliesportiu Preu (P.E.M) m2 preu/m2 

 
Pavelló poliesportiu Poblenou 

 
1.338.497,42 € 1843 726,26 

Complex Esportiu del Poblenou 
(projecte complet) 

1.514.322,41 € 4863 311,40 

 
Centre poliesportiu Tèxtil Besos 

 
2.136.400,39 € 2783 767,66 

Pavelló Municipal de Sarral 1.142.962,75 € 2205 518,35 
 

Pabellón piscina Navas 
 

 
2.403.198,89 € 

 
4000 

 
600,80 

 
Fistnessalut Club Junior 

 
994.966,14 € 

 
1465 

 
679,16 

 

Taula 1. Ratio preu/m2 diferents centres esportius. 

 

El complex esportiu del Poblenou segons la taula 1 té un cost general baix degut a que 
la parcel·la és molt gran i s’ha actuat en tots els àmbits. També es mostra que si només 
es té en compte el pavelló poliesportiu el cost ja és més alt si es compara amb els 
altres pavellons, i fins i tot, els arriba a superar. Això es deu a que s’ha considerat la 
utilització de materials de qualitat alta en el projecte i que en comparació als altres 
poliesportius data amb preus de l’any 2014, i d’altres es van construir ja fa uns quants 
anys. 

A més a més, el programa Cype genera una taula amb ratios amb costos de referència 
segons els usos. A la primera columna es mostra una qualitat baixa, a la columna del 
mig una qualitat mitja i a la columna de la dreta una qualitat alta. 
 

 
Taula 2. Ratio Cype segons els usos. 

 
 
Segons el ratio del programa de càlcul Cype el complex esportiu situat al barri de 
Poblenou té una qualitat mitja-alta, verificant els resultats obtinguts en la taula 1. 
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