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RESUM 
 
El present projecte té per objectiu adaptar el present edifici que queda fora de l’actual normativa urbanística de 
Cardedeu. Aquesta intenció neix de la voluntat del propietari de l’immoble de introduir l’edifici en el mercat 
immobiliari. 
 
La principal barrera que deixa fora de normativa, es la definició de la clau urbanística de la zona on es situa 
l’edifici, que defineix  edificació unifamiliar de parcel·la petita.  Actualment l’edifici es troba en un règim de edifici 
plurifamiliar,  amb un habitatge en planta baixa i un altre en planta primera.  
 
Totes les decisions del present projecte van encaminades per a la consecució d’aquest objectiu  anteriorment 
esmentat. 
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1. Descripció de l’edifici 
 

Situació de l’edifici 
 
L’edifici es troba al municipi de Cardedeu, al carrer Verge del Carme nº 14, barri dels Estalvis.  
 

 
 

 

Cardedeu, amb un terme municipal de 12,89 Km2, està situat al centre de la depressió del Vallès Oriental, a 195 
m sobre el nivell del mar, emmarcat al nord pel massís del Montseny i al sud per la serralada litoral. La vila 
s’estén a banda i banda de la riera de Vallforners i està limitada per petites carenes i serres  que configuren un 
paisatge típicament vallesà. 
 

1.1 Breu resum històric   
 
Els testimonis arqueològics situen l’origen de Cardedeu en època antiga. L’església parroquial (documentada 
d’ençà el 1012) va ser el centre al voltant del qual es va començar a formar el primer nucli de població i urbà. El 
1272 Jaume I atorgà la carta de poblament a Cardedeu, amb el privilegi de celebrar fira i mercat i de permetre el 
pas del camí reial per dins el municipi. El 1384 el municipi de Vilamajor i les seves parròquies (Cardedeu, el Fou i 
Santa Susanna) van esdevenir carrer de Barcelona, en virtut d’un pacte amb la ciutat comtal. El 1599 Cardedeu 
és constituí en municipi autònom, i es va iniciar, així, un llarg i lent període de creixement econòmic i urbanístic.  
 
La transformació de Cardedeu en una vila moderna es va produir a finals del segle XIX. La construcció de la línia 
fèrria (1860) i de la carretera comarcal (1865) van propiciar el creixement vers aquestes noves vies de 
comunicació. Un creixement singular per l’elecció de la vila com a poble d’estiueig per un bon nombre de famílies 
barcelonines atretes pel clima, l’entorn i la proximitat amb la ciutat. Durant les tres primeres dècades del segle XX, 
amb la construcció de residències d’estiu i la projecció de noves zones d’urbanització, Cardedeu va anar adquirint 
el caràcter que el defineix avui com un poble residencial. 
 

1.2 Normativa urbanística 
 
- Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu de 2007. 
- Qualificació del sòl urbà. 
- Secció  5 -  zona d’edificació aïllada unifamiliar (clau 5) 
- Subzona 5a, aparellada, parcel·la petita. 
- Ordenació Aïllada. 
- Condicions d’ús:  L’ús principal és l’habitatge unifamiliar, no s’admet  l’ús plurifamiliar. 
- PB +PP 
- Altura reguladora màxima 6.5m 
 

1.3 Descripció arquitectònica 
 
El solar té una superfície total de 248.5 m2 , amb una façana  de 9.9 m i una profunditat de 25.1 m. Esta  envoltat 
d’edificacions  
 
L’immoble que data de 1972, està format per un edifici d’habitatges i una construcció auxiliar. El  projecte original 
no ocupava la planta baixa per a ús residencial.  
 
L’edifici està format per planta baixa, planta pis i planta sotacoberta. La construcció auxiliar està format per una 
planta baixa i planta coberta. Entre  l’edifici principal i la construcció auxiliar tenim un pati al qual podem accedir 
des de la façana principal i l’habitatge. 
 
L’edifici en planta baixa està destinat a habitatge, també en planta primera. La planta sotacoberta ja no té cap ús 
degut a la dificultat actual d’accés a ella. La construcció auxiliar està destinada a ús de magatzem d`eines, en la 
part tancada i de barbacoa en la part no tancada. 
 
La construcció principal està enrarida 3m  al límit de parcel·la (façana principal, façana oest), en la façana sud té 
una edificació aparellada  de PB. Per la façana nord està separada  2.3m del límit de parcel·la nord. 
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Les distribucions per planta són les següents: 
 
Plant baixa : 

  
 
Superficies útils (m2) : 

 
La planta baixa té accés des de façana principal, tot i que  l’entrada que s’utilitza 
majoritàriament es l’entrada des de el pati. 
Té un dormitori , un bany complet, cuina, safareig i dues sales d’estar , que una 
d’elles també es menjador. A la construcció auxiliar trobem el magatzem. 

Planta primera: 

 
Superfícies útils (m2) : 

 
La planta primera té accés des d’una escala exterior  situada al pati, tant en la 
construcció principal com la auxiliar.  
Està composta per 3 dormitori, un d’ells dobles, un bany complet , una cuina i 
una sala d’estar-menjador. A la construcció auxiliar tenim una terrassa plana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planta sotacoberta: 
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Superfícies útils (m2) : 

La planta sotacoberta actualment no s’utilitza  ja que el seu accés es perillós. 
Està formada per una part sotacoberta i una terrassa que té un safareig. 
 
 
 
 
 

1.4 Anàlisi constructiu 
 
Estructura 
 
Està formada per un forjat unidireccional de dos “trams”, els quals recolzen sobre una paret de càrrega central i 
dues als extrems, sent una de façana de 30 cm i l’altre de mitjanera de 15 cm.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonamentació 
 
La fonamentació de l’edifici,  que suporta les càrregues de les parets de càrrega es de sabata continua de 60cm 
d’ample i 50 cm de fondària. 
 
Estructura vertical 
 
Esta formada per una paret de càrrega de fàbrica de maó  de 15 cm de gruix, una paret de mitjanera de 15cm de 
fabrica de maó i una paret de càrrega central de 15cm de fàbrica de maó. 
 
Estructura horitzontal 
 
Els forjats són unidireccionals, formats per biguetes pretesades de formigó armat, amb un intereix de 70 cm.  
L’entrebigat està format per bloc ceràmic buit. Té una malla de repartiment de 3cm. El canto total del forjat es de 
25cm. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Coberta inclinada 
 
La coberta inclinada està formada per teula àrab. L’estructura que la suporta està formada per un conjunt de 
biguetes que es recolzen sobre una jàssera central i aquesta es recolza sobre envans conillers en un tram i en 
una paret de fàbrica de maó. 
                 
 

   
  
 

Divisions interiors  
 
En la realització de les particions interiors de l’habitatge s’intercalen parets de fàbrica de maó de diferents gruixos, 
paret central de càrrega de 15 cm, les parets dels banys de 10cm i la resta d’envans de 5cm de gruix.  
 
Fusteria interior 
 
La fusteria interior de l’habitatge es de tauler de fusta aglomerada. 

Jàssera central 

Paret de maó Biguetes Envà coniller 
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Fusteria exterior  
 
Trobem fusteria d’alumini pintat de color blanc amb càmera. 
 
Revestiment exterior  
 
Totes les façanes estan revestides, estan arrebossades amb projecció de morter amb una capa de pintura blanca. 
 
Revestiment interior 
 
Totes les parets i sostres estan enguixades i pintades amb pintura blanca, excepte en els sostres de bany i de 
cuina de planta baixa que estan acabats amb fals sostre. En les parets dels banys tenim acabat de rajola 
vitrificada. 
 
Paviments interiors 
 
En planta baixa trobem un paviment ceràmic i en planta primera trobem un paviment tipus terratzo. A sotacoberta 
no trobem paviment, tenim directament la capa superior del forjat. 
 
Paviments exteriors 
 
En les terrasses trobem paviment tipus “rasilla”, en tot el pati de la parcel·la trobem paviment tipus terratzo. 
 
Escala exterior 
 
L’escala exterior comunica planta baixa amb planta primer, es de dos trams està formada per una estructura 
metàl·lica que suporta els 17 graons de pedra aglomerada. 
 
Escala interior  
 
L’escala interior comunica planta primera amb la planta sotacoberta, té 13 graons de irregulars formats per fabrica 
de maó, és una escala impracticable, que ja no s’utilitza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tancament exterior 
 
Els murs de tancament exteriors son de doble fulla, la exterior de maó de gero revocat, la fulla interior es d’envà 
de maó de forat doble, i càmera d’aire entre les fulles 
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2. DICTAMEN 
 

2.1 Objectiu del dictamen 
 
El dictamen tècnic sobre l’edifici busca establir amb més profunditat l’estat de manteniment de l’edifici. Es basa 
d’una inspecció visual exhaustiva de tots els components de la construcció. 
 
L’objectiu final es establir l’estat de conservació de l’habitatge, valorar si es precisa una diagnosi mes profunda i 
per a poder realitzar la rehabilitació de l’edifici. 
 

2.2 Documentació 
 
La inexistència de plànols, ha fet necessari que abans de començar l’estudi es realitzi l’aixecament de plànols de 
la parcel·la incloent les dues edificacions que el formen, per posteriorment poder situar les patologies. 
 

2.3 Valoració de l’edifici 
 
Anàlisi de les patologies trobades 
 
Es realitzarà un estudi de les patologies constructives tant els elements estructurals com aquells que no ho són 
per a determinar les causes i l’estat en el qual es troben. 
 
Per a realitzar l’anàlisi hem de tenir en consideració que un procés patològic per normes generals es originat per 
diverses causes. Les causes poden ser directes, que actuen sobre l’edifici, provocant lesions (físiques, químiques 
o mecàniques), o indirectes, defectes constructius de l’edifici que afavoreixen als agents directes. 
 
Lesions trobades a la edificació: 
 
- Rentat diferencial: Escorrentia superficial d’aigües pluvials en paraments verticals provocant dipòsits  de brutícia 
en el seu recorregut. 
 
- Esquerdes: Obertures longitudinals, transversals o inclinades en paraments de suport o revestiments, de gruix 
inferior a 2mm. 
 
- Fissures: Obertures longitudinals, transversals o inclinades en paraments de suport o revestiments, de gruix 
inferior a 2mm. 
 
- Humitat de filtració: Prové de l’exterior i penetra per petites fissures o porus. Depèn de la qualitat i el 
manteniment dels materials, tant en la execució com en el manteniment. 
 
- Despreniment de revestiment. 
 
- Efluorescencies: Són dipòsits de sals cristal·litzades que es dipositen sobre la superfície sobre les fàbriques de 
maó, generalment de color blanc. 
 
- Oxidació/Corrossió: Deteriorament d’un material com a conseqüència d’un atac electroquímic per el seu entorn 
 
 

2.4 Fitxes de lesions 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planta baixa 

 
TIPUS DE LESIÓ: 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓ: 
 
 
 
CAUSE/S: 
 
 
 
 
OBSERVACIONS: 
 
 
 
 
ACTUACIÓ SOBRE LA: 
 
 
CAUSA:   
- 
 
 

 
PATOLOGIA:  
- 

 
 
GRAVETAT: 
Lleu 
Important  
Greu 
 

 
INTERVENCIÓ: 
Immediata 
A mig  termini (0-3 anys) 
A llarg termini (3-6 anys) 
 

FITXA Nº: 1          
ELEMENT AFECTAT: Parament vertical  
PATOLOGIA: Fissura 

Fissura en el revestiment de guix del parament vertical  

Retracció de la capa d’enguixat 

Té un gruix inferior de  1 mm. Aquest envà serà enderrocat degut a la nova distribució 

Física     Química    Mecànica 
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Planta baixa 

 
TIPUS DE LESIÓ: 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓ: 
 
 
 
CAUSE/S: 
 
 
 
 
OBSERVACIONS: 
 
 
 
 
ACTUACIÓ SOBRE LA: 
 
 
CAUSA:  
- 
 

 
PATOLOGIA:  
- 

 
 
GRAVETAT: 
Lleu 
Important  
Greu 
 

 
INTERVENCIÓ: 
Immediata 
A mig  termini (0-3 anys) 
A llarg termini (3-6 anys) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planta primera 

 
TIPUS DE LESIÓ: 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓ: 
 
 
 
CAUSE/S: 
 
 
 
 
OBSERVACIONS: 
 
 
 
 
ACTUACIÓ SOBRE LA: 
 
 
CAUSA:  
- 
 

 
PATOLOGIA:  
- 
 

 
 
GRAVETAT: 
Lleu 
Important  
Greu 
 

 
INTERVENCIÓ: 
Immediata 
A mig  termini (0-3 anys) 
A llarg termini (3-6 anys) 
 

 
 
 

FITXA Nº: 2          
ELEMENT AFECTAT: Parament vertical  
PATOLOGIA: Fissura 

Fissura en el revestiment de guix en la trobada dels dos envans 
 

Mala execució de l’envà sense coronació de guix en la trobada amb el forjat i al flectar ha 
fet entrar en càrrega  

Gruix inferior a 1 mm. Aquest parament serà enderrocat degut a la nova distribució 

Física     Química    Mecànica 
 

FITXA Nº: 3           
ELEMENT AFECTAT: Parament vertical  
PATOLOGIA: Humitat de filtració 

Humitat de filtració sota finestra   

Execució de la trobada entre parament i fusteria exterior 

No hi ha pas d’instal·lacions d’aigua per el parament. Aquesta fusteria, serà desmuntada 
degut a la nova distribució 

Física     Química    Mecànica 
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Façana 

 
TIPUS DE LESIÓ: 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓ: 
 
 
 
CAUSE/S: 
 
 
 
 
OBSERVACIONS: 
 
 
 
 
ACTUACIÓ SOBRE LA: 
 
 
CAUSA:  
Aplicació de solució de silicona al 5% en el 
parament per a hidrifugar-lo 
 

 
PATOLOGIA:  
Repicat de la superfície i tornat a executar el 
revoc. 
 

 
 
GRAVETAT: 
Lleu 
Important  
Greu 
 

 
INTERVENCIÓ: 
Immediata 
A mig  termini (0-3 anys) 
A llarg termini (3-6 anys) 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Façana construcció auxiliar 

 
TIPUS DE LESIÓ: 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓ: 
 
 
 
CAUSE/S: 
 
 
 
 
OBSERVACIONS: 
 
 
 
 
ACTUACIÓ SOBRE LA: 
 
 
CAUSA:  
Substitució de la peça de coronació de la 
barana de terrassa per una peça ceràmica 
amb goteró, tenint molta cura en l’acabat 
entre peces. 

 
PATOLOGIA:  
Repicat de la superfície i tornat a executar el 
revoc 
 

 
 
GRAVETAT: 
Lleu 
Important  
Greu 
 

 
INTERVENCIÓ: 
Immediata 
A mig  termini (0-3 anys) 
A llarg termini (3-6 anys) 
 

 

Caiguda de la capa superficial de pintura 

Humitat de capil·laritat 
 

El revoc de la façana serà reemplaçat per un monocapa amb tractament d’hidrofugació del 
mur . 

Física     Química    Mecànica 
 

FITXA Nº: 4                    
ELEMENT AFECTAT: Façana  
PATOLOGIA: Despreniment de pintura 

Rentat diferencial en la façana 

Circulació desigual de l’aigua per la façana 
 

Es veu mes accentuada entre la llaga de la “rasilla” que corona la barana de la terrassa 
 

Física     Química    Mecànica 
 

FITXA Nº: 5                    
ELEMENT AFECTAT: Façana  
PATOLOGIA: Rentat diferencial 
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Façana posterior 

 
TIPUS DE LESIÓ: 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓ: 
 
 
 
CAUSE/S: 
 
 
 
 
OBSERVACIONS: 
 
 
 
 
ACTUACIÓ SOBRE LA: 
 
 
CAUSA:  
Substitució del perfil 

 
PATOLOGIA:  
Substitució del perfil  i neteja de l’òxid de 
façana.  
 

 
 
GRAVETAT: 
Lleu 
Important  
Greu 
 

 
INTERVENCIÓ: 
Immediata 
A mig  termini (0-3 anys) 
A llarg termini (3-6 anys) 
 

 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Façana posterior 

 
TIPUS DE LESIÓ: 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓ: 
 
 
 
CAUSE/S: 
 
 
 
 
OBSERVACIONS: 
 
 
 
 
ACTUACIÓ SOBRE LA: 
 
 
CAUSA:  
- 

 
PATOLOGIA:  
- 

 
 
GRAVETAT: 
Lleu 
Important  
Greu 
 

 
INTERVENCIÓ: 
Immediata 
A mig  termini (0-3 anys) 
A llarg termini (3-6 anys) 
 

 

Oxidació de perfil metàl·lic de suport de coberta d’entrada a planta primera 

La no protecció suficient del perfil en front dels agents atmosfèrics. 
 

La oxidació s’ha extés per el tancament i presenta una disminució  de secció. 
 

Física     Química    Mecànica 
 

FITXA Nº: 6                    
ELEMENT AFECTAT: Perfil metàl·lic   
PATOLOGIA: Oxidació/Corrossió 

Fissura horitzontal del revoc horitzontal sobre la porta de la entrada a planta primera 

La retracció del revoc en la façana 

Aquest tram de  paret serà enderrocat per a la col·locació d’una finestra, degut a la nova 
distribució 

Física     Química    Mecànica 
 

FITXA Nº: 7                    
ELEMENT AFECTAT: Revestiment revoc de morter   
PATOLOGIA: Fissura 
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Façana posterior 

 
TIPUS DE LESIÓ: 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓ: 
 
 
 
CAUSE/S: 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONS: 
 
 
 
 
ACTUACIÓ SOBRE LA: 
 
 
CAUSA:  
- 

 
PATOLOGIA:  
- 

 
 
GRAVETAT: 
Lleu 
Important  
Greu 
 

 
INTERVENCIÓ: 
Immediata 
A mig  termini (0-3 anys) 
A llarg termini (3-6 anys) 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Façana posterior 

 
TIPUS DE LESIÓ: 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓ: 
 
 
 
CAUSE/S: 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONS: 
 
 
 
 
ACTUACIÓ SOBRE LA: 
 
 
CAUSA:  
- 

 
PATOLOGIA:  
- 

 
 
GRAVETAT: 
Lleu 
Important  
Greu 
 

 
INTERVENCIÓ: 
Immediata 
A mig  termini (0-3 anys) 
A llarg termini (3-6 anys) 
 

 

Fissura horitzontal sobre finestra, en tota la seva longitud. 

Degut a la discontinuïtat de material sota revoc, dintell i forjat i la mala execució del revoc 
sense cap malla antiretracció es crea discontinuïtat en el material de suport, es creen 
tensions que provoquen l’esquerda. 

Degut a la nova distribució aquest dintell, fusteria i caixa de persiana seran desmuntats i 
seran substituïts per la nova finestra a col·locar 

Física     Química    Mecànica 
 

FITXA Nº: 8                    
ELEMENT AFECTAT: Revestiment revoc de morter   
PATOLOGIA: Esquerda 

Esquerda horitzontal sobre finestra, en tota la seva longitud  

Degut a la discontinuïtat de material sota revoc, dintell i forjat i la mala execució del revoc 
sense cap malla antiretracció es crea discontinuïtat en el material de suport, es creen 
tensions que provoquen l’esquerda. 

Degut a la nova distribució aquest dintell, fusteria i caixa de persiana seran desmuntats. 
 

Física     Química    Mecànica 
 

FITXA Nº: 9                    
ELEMENT AFECTAT: Revestiment revoc de morter   
PATOLOGIA: Esquerda 
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Façana posterior 

 
TIPUS DE LESIÓ: 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓ: 
 
 
 
CAUSE/S: 
 
 
 
 
OBSERVACIONS: 
 
 
 
 
ACTUACIÓ SOBRE LA: 
 
 
CAUSA:  
Substitució de la peça de coronació de la 
barana de terrassa per una peça ceràmica 
amb goteró, tenint molta cura en l’acabat 
entre peces. 

 
PATOLOGIA:  
Neteja del parament amb aigua projectada 
amb una concentració salina baixa i posterior 
hidrofugació. 

 
 
GRAVETAT: 
Lleu 
Important  
Greu 
 

 
INTERVENCIÓ: 
Immediata 
A mig  termini (0-3 anys) 
A llarg termini (3-6 anys) 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Façana posterior 

 
TIPUS DE LESIÓ: 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓ: 
 
 
 
CAUSE/S: 
 
 
 
 
OBSERVACIONS: 
 
 
 
 
ACTUACIÓ SOBRE LA: 
 
 
CAUSA:  
Repicada de la trobada i tornada a construir 
 

 
PATOLOGIA:  
Neteja del parament amb aigua projectada 
amb una concentració salina baixa i posterior 
hidrofugació. 

 
 
GRAVETAT: 
Lleu 
Important  
Greu 
 

 
INTERVENCIÓ: 
Immediata 
A mig  termini (0-3 anys) 
A llarg termini (3-6 anys) 
 

 

Acumulació de brutícia en certes parts de la façana 
 

Circulació desigual de l’aigua per la façana 
 

S’accentua en certes part per on circula l’aigua entre les llagues de la rasilla que corona la 
barana de la coberta plana 

Física     Química    Mecànica 
 

FITXA Nº: 10                    
ELEMENT AFECTAT: Paret de  façana posterior 
PATOLOGIA: Rentat diferencial 

Acumulació de brutícia la trobada entre el minvell de finestra i el parament 
 

Realització deficient del remat de la trobada 
 

Degut a la nova distribució es col·locarà un nou dintell 

Física     Química    Mecànica 
 

FITXA Nº: 11                    
ELEMENT AFECTAT: Paret de façana posterior 
PATOLOGIA: Rentat diferencial 
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Façana posterior 

 
TIPUS DE LESIÓ: 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓ: 
 
 
 
CAUSE/S: 
 
 
 
 
OBSERVACIONS: 
 
 
 
 
ACTUACIÓ SOBRE LA: 
 
 
CAUSA:  
- 
 

 
PATOLOGIA:  
- 

 
 
GRAVETAT: 
Lleu 
Important  
Greu 
 

 
INTERVENCIÓ: 
Immediata 
A mig  termini (0-3 anys) 
A llarg termini (3-6 anys) 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Façana lateral 

 
TIPUS DE LESIÓ: 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓ: 
 
 
 
 
CAUSE/S: 
 
 
 
 
OBSERVACIONS: 
 
 
 
 
ACTUACIÓ SOBRE LA: 
 
 
CAUSA:  
No es pot actuar en la orientació de la 
façana, Aplicació de solució de silicona al 5% 
en el parament per a hidrifugar-lo 
 

 
PATOLOGIA:  
Neteja del parament i eliminació de la 
vegetació 

 
 
GRAVETAT: 
Lleu 
Important  
Greu 
 

 
INTERVENCIÓ: 
Immediata 
A mig  termini (0-3 anys) 
A llarg termini (3-6 anys) 
 

 

Acumulació d’òxid en el minvell 
 

Revestiment  deficient de la  serralleria de la finestra 
 

El grau de corrosió  es baix, el perfil no mostra disminució de secció. Aquesta serralleria 
serà desmuntada degut a la nova distribució 

Física     Química    Mecànica 
 

FITXA Nº: 12                    
ELEMENT AFECTAT: Minvell de  façana posterior 
PATOLOGIA: Oxidació 

Formació de vegetació en la trobada entre paviment i façana i formació  de brutícia 
d’humitat 

Orientació de la Façana/Humitat per capil·laritat 

La orientació de la façana es Nord 

Física     Química    Mecànica 
 

FITXA Nº: 13                    
ELEMENT AFECTAT: Façana lateral 
PATOLOGIA: Formació de vegetació 
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Coberta construcció auxiliar 

 
TIPUS DE LESIÓ: 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓ: 
 
 
 
CAUSE/S: 
 
 
 
 
OBSERVACIONS: 
 
 
 
 
ACTUACIÓ SOBRE LA: 
 
 
CAUSA:  
Aquesta coberta es desmuntarà i es tornarà 
a executar 

 
PATOLOGIA:  
Aquesta coberta es desmuntarà i es tornarà a 
executar 

 
 
GRAVETAT: 
Lleu 
Important  
Greu 
 

 
INTERVENCIÓ: 
Immediata 
A mig  termini (0-3 anys) 
A llarg termini (3-6 anys) 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coberta construcció auxiliar 

 
TIPUS DE LESIÓ: 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓ: 
 
 
 
CAUSE/S: 
 
 
 
 
OBSERVACIONS: 
 
 
 
 
ACTUACIÓ SOBRE LA: 
 
 
CAUSA:  
Aquesta coberta es desmuntarà i es tornarà 
a executar.  
 

 
PATOLOGIA:  
Aquesta coberta es desmuntarà i es tornarà a 
executar 
 

 
 
GRAVETAT: 
Lleu 
Important  
Greu 
 

 
INTERVENCIÓ: 
Immediata 
A mig  termini (0-3 anys) 
A llarg termini (3-6 anys) 
 

 

Trencament i  de “rasilles” de paviment  
 

Tensions provocades per la dilatació diferencial entre paviment i morter d’agarri 

Aquesta coberta es desmuntarà i es tornarà a executar 

Física     Química    Mecànica 
 

FITXA Nº: 14                    
ELEMENT AFECTAT: Paviment de coberta 
PATOLOGIA: Trencament de “rasilles” del paviment 

Formació d’eflorescències en el paviment de coberta 
 

Cristal·lització de sals dissoltes en la composició dels materials de paviment. 

Aquesta coberta es desmuntarà i es tornarà a executar 
 

Física     Química    Mecànica 
 

FITXA Nº: 15                    
ELEMENT AFECTAT: Paviment de coberta 
PATOLOGIA: Eflorescències 
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Coberta construcció auxiliar 

 
TIPUS DE LESIÓ: 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓ: 
 
 
 
CAUSE/S: 
 
 
 
 
OBSERVACIONS: 
 
 
 
 
ACTUACIÓ SOBRE LA: 
 
 
CAUSA:  
Aquesta coberta es desmuntarà i es tornarà 
a executar 
 

 
PATOLOGIA:  
Aquesta coberta es desmuntarà i es tornarà a 
executar 
 

 
 
GRAVETAT: 
Lleu 
Important  
Greu 
 

 
INTERVENCIÓ: 
Immediata 
A mig  termini (0-3 anys) 
A llarg termini (3-6 anys) 
 

 

2.5 Conclusions 
 
Després de les visites realitzades i l’anàlisi de les patologies trobades, les conclusions a les que s’ha arribat sobre 
l’estat dels diferents sistemes constructius son els següents: 
 
A nivell general les construccions que formen la parcel·la no presenten patologies greus. La majoria de patologies 
les trobem a la envolupant de l’edifici. 
 
A l’interior de l’edificació només mostren  patologies lleus que no comprometen la seguretat, dels usuaris. La 
patologia mes greu (sense deixar de ser lleu) la trobem en el primer pis de l’edifici, aquesta és humitat per 
filtració, aquesta patologia es deguda a la manca de estanqueïtat de la trobada entre la fusteria d’alumini i el 
parament; en aquest cas degut a la nova distribució es desmuntarà l’actual fusteria i es col·locarà una de nova. 
 
La façana de l’edifici presenta un aspecte de bastant deixadesa per la manca de manteniment . La brutícia 
deguda per rentat diferencial i certes humitats , conjuntament amb la degradació de la pintura ha provocat que el 
color blanc de la pintura d’acabat tingui un aspecte de “sombrejat” en grans parts de la superfície.  
En façana hem trobat alguna esquerda i fissura degudes a la mala execució del revoc, ja que la discontinuïtat de 
material sota el revoc ha provocat que el revoc al sofrir retraccions el comportament desigual del material que el 
soporta provoca tensions que formen les patologies observades. 
En la coberta plana de la construcció auxiliar s’observen problemes d’eflorescències en el paviment, formació de 
vegetació i despreniment d’alguna de les “rasilles” que conformen el paviment; degut a aquestes patologies, 
s’enderrocarà l’actual coberta i s’executarà de nou. 
 
A les fitxes no s’ha comentat res de l’escala d’accés a planta sotacoberta, ja que la seva manca de seguretat  no 
es deu a patologies, sinó a un mal disseny d’aquesta. Per el present  motiu la decisió de projecte serà el de 
enderrocar-la i reomplir el forat d’escala. 
Tampoc no s’ha comentat res de la coberta inclinada de teula, aquesta no presenta patologies però presenta 
deficiències de disseny que provoca que una persona l’alçaria mitjana no pugui caminar dreta. La decisió de 
projecte en aquest aspecte serà la d’enderroc de la coberta i substitució per una coberta plana no transitable. 
Per últim cal esmentar la decisió de projecte de substitució de l’actual paviment exterior que envolta la construcció 
principal, ja que al ploure el paviment  no mostra la seguretat necessària antilliscant . 

Formació de vegetació en la trobada entre paviment i la junta 

Acumulació d’aigua en els porus de la junta entre les “resilles” 

Aquesta coberta es desmuntarà i es tornarà a executar 
 

Física     Química    Mecànica 
 

FITXA Nº: 16                    
ELEMENT AFECTAT: Paviment de coberta 
PATOLOGIA: Formació de vegetació 
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3. Memòria constructiva 
 

3.1 Nova distribució 
 
Per a assolir  la concepció de l’edifici com a una únic habitatge i poder formar part  d’una operació immobiliària 
com a únic habitatge i reforçar la entitat d’habitatge individual s’executen les següents decisions de projecte: 
 
La nova distribució busca donar una sensació d’amplitud en contraposició de la saturació d’envans, parets que 
trobem en la edificació actual. Aquest fet es soluciona alliberant de la paret de càrrega central, aquest era 
l’element que coaccionava tota la distribució actual, sent un element delimitava i restringia l’espai vital del 
recorregut per l’edifici. Aquest punt de projecte implica tots els treballs d’estintolament  plantejats en el projecte. 
 
La nova distribució esta enfocada a una família  de 4 persones, ja que aquest tipus d’habitatge segons la 
demanda estudiada, es molt propici per a una família d’aquest tipus i així tenir enfocat el sector de la població 
comprador potencial. 
 
Es decideix eliminar l’accés a planta sotacoberta i realitzar una coberta plana no transitable en tota la coberta, 
actualment ara només tenim una part de la coberta en coberta plana en la meitat de la coberta. Aquesta decisió 
de projecte es pren per a deixar l’ambigüitat en la que es movia aquesta planta sotacoberta, ja que en la 
normativa, només podem tenir planta baixa i planta pis. 
El suport de la construcció auxiliar, que ja té la seva pròpia coberta accessible des del pati, ens recolza  la seva 
utilització per a la utilització d’estendre la roba, ubicació de plaques solars, etc. 
  
Una altre decisió de projecte per a unificar planta baixa amb planta primera i augmentar el confort dels habitants 
es la d’incloure l’escala d’accés a planta primera dins de la edificació i eliminar la incomoditat que suposa haver 
de circular fins al pati per haver de pujar a planta primera. 
 
Redefinició de la construcció auxiliar, que actualment no tenia un ús específic, en aquest espai es situaran totes 
les instal·lacions de producció d’aigua calenta  i calefacció. En la seva coberta es col·locaran els col·lectors 
solars. 
 
El resultant de la nova distribució: 
PB 

 

  
P1 
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PC 
 

 
3.2 Esquema de seqüències 
 
A  mode orientatiu, es descriu en aquest punt les fases que constituiran la reforma de l’habitatge, encara que 
conjuntament amb el constructor i encarregat de l’obra, es realitzarà un reconeixement previ en l’aclariment de 
possibles detalls, i tot allò que sigui necessari per a acabar de fixar les seqüències. Les activitats a realitzar seran 
les següents: 
-Enderrocs  
-Rases de sanejament 
-Estructura  
-Distribucions 
-Instal·lacions 
-Acabats finals 

3.3 Enderrocs 
 
Abans de la demolició, es neutralitzaran les escomeses de les instal·lacions de l’edifici. El sistema d’enderroc 
previst es el de “element a element”, preferentment els enderrocs es realitzaran per mitjans manuals.  
Els elements resistents s’enderrocaran en l’ordre invers a l’executat per a la seva construcció i seguint els 
següents criteris: 

-Descendint planta a planta 
-Alleugerint les plantes de forma simètrica 
-Alleugerint la carga que gravita en els elements abans d’enderrocar-los 
-Apuntalant els elements en voladís 
-Enderrocant les estructures hiperestàtiques en l’ordre que impliqui menys fletxes, girs i desplaçaments, 
-Mantenint o introduint els arriostraments necessaris. 

 
Desmuntatge de la coberta 
Primer es retiraran les teules començant per la teula de “carener” fins al ràfec i posteriorment l’estructura que la 
sosté. En la estructura  que sosté la coberta començaríem per la solera de plaques encadellades i en sentit 
descendent seguiríem per  jàsseres i envanets de sostre mort. 
Un cop enderrocada la coberta inclinada es procedirà a enderrocar les baranes i envans que es troben en la 
coberta plana. 
Seguidament s’enderrocarà els elements que constitueixen la coberta plana fins a deixar la cota superior de forjat 
a la vista 
 
Enderroc d’escala de P1 a PSC 
L’escala construïda de fabrica de maó, es desmuntarà de part superior a part inferior 
 
Enderroc de voladís de forjat superior de P1 
L’enderroc s’efectuarà un cop no tingui cap càrrega que graviti sobre ell, es a dir un cop estigui totalment 
desmuntada la coberta. Es començarà per el entrebigat central i paral·lelament les biguetes a ambdós costats. 
 
Enderroc d’envans 
S’enderrocaran els envans fabrica de maó de planta primera a planta baixa, i aquests s’enderrocaran de la part 
superior a la inferior, desmuntant fusteries que hi trobem. 
 
Parets de tancament 
L’enderroc de les parets de tancament, es realitzarà primerament la fulla interior i finalment la fulla exterior, 
ambdós de sentit descendent. 
 
Demolició de fusteries i serralleries 
Es desmuntaran en el moment que es vagi a demolir els elements on es troben i sinó únicament es desmuntarà. 
En el moment de desmuntatge de fusteries col·locades sota parets estructurals, no s’haurà d’afectar l’estabilitat 
estructural d’aquest, sense demolir dintells... Posteriorment s’actuarà sobre aquestes unitats d’obra. 
 
Demolició de l’escala exterior 
Es desmuntarà en primer lloc els graons de pedra aglomerada i després es continuarà al desmuntatge de la 
estructura metàl·lica que sostenen els graons, mitjançant el tall dels perfils tubulars, amb ordre descendent. 
 
Demolició de pèrgola 
La pèrgola situada en planta primera just a sobre de la porta d’entrada a planta primera es de fibrociment 
sostinguda per perfils metàl·lics, llavors el seu desmuntatge l’haurà d’executar una empresa especialitzada. 
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3.4 Descripció de les obres a realitzar 
 
-Estintolament de la paret de càrrega central 
-Formació de forat d’escala i escala interior 
-Tapiada de forats en façana i forjats 
-Formació de la coberta 
-Divisions interiors 
-Instal·lacions 
-Fusteries, serralleries  i acabats 
-Transplantament de llimoner 
 
Estintolament de la paret de càrrega central 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La paret de càrrega central serà substituïda en planta baixa i primera per estructura de perfils laminars metàl·lics. 
Aquesta solució crearà un pòrtic de tres trams, amb  tres jàsseres i quatre pilars.  
L’acer a emprar serà acer S 275 i del resultat de càlcul, (veure memòria de càlcul) em obtingut els següents 
perfils descrits a continuació; veure plànols d’estructura i procés constructiu. 
 
PB 

 

 
P1 

 
 
El procediment per a l’execució de l’estintolament serà: 
 
-Ampliació de fonaments  
 
-Obertura de forat en la  paret de càrrega de planta baixa i en el forjat superior de planta baixa 
 
-Col·locació de pilars de  PB 
 
-Col·locació de puntals en PB per assegurar la estabilitat del forjat superior de PB 
 
-Enderroc de paret i col·locació de jàsseres de PB en l’ordre següent:: 
 ·Tram central 
 ·Tram façana posterior 
 ·Tram façana principal 
 
-Obertura de forat en paret de càrrega de P1 i en forjat superior de P1  
 
-Col·locació de pilars de P1 
 
-Col·locació de puntals en P1 per assegurar la estabilitat del forjat P1 
 
-Enderroc de paret i col·locació de jàsseres de P1 en l’ordre següent:: 
 ·Tram central 
 ·Tram façana posterior 
 ·Tram façana principal 
 
-Treballs finals d’acabats 
 
 
 

1 HEB 140 
2 IPE 200 
3 HEB 160 

1 HEB 140 
2 IPE 200 
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Formació de forat d’escala i escala interior 
 
La formació del forat d’escala es realitzarà quant s’hagi executat l’estintolament en la planta baixa, l’estructura 
estarà formada per perfils metàl·lics d’acer S 275 i estarà formada per una jàssera en la qual recolzaran les 
biguetes que es tallaran  i aquesta estarà soldada a dos jàsseres longitudinals  que es soldaran als pilars de 
planta baixa. 
 

 
 
El procediment per a l’execució del forat d’escala serà: 
 
-Repicat de la capa de compressió en el tram de forjat on es tallaran les biguetes.  
 
-Realitzar forat a l’entrebigat, per els revoltons. 
 
-Col·locació  de les jàsseres longitudinals IPE 240 en els forats i soldadura als pilars de planta baixa 
 
-Apuntalament de les biguetes a tallar. 
 
-Tall de les biguetes 
 
-Col·locació de l’IPE 240 on recolzaran les biguetes tallades i soldadura a les jàsseres longitudinals 
 
-Execució de la capa de compressió i formigonat del conjunt. 
 
-Treballs finals d’acabats 
 
L’escala interior estarà soldada a la jàssera on recolzen les biguetes, estarà conformada per dos perfils tubulars 
d’acer de 140x60x6mm  on es recolzaran  els graons de fusta de pi de flandes mitjançant xapes plegades de 
10mm. Els perfils tubulars estaran ancorats a la nova fonamentació i compartiran fonamentació amb un dels pilars 
de la façana lateral.  
 

 
L’esquema de la estructura metàl·lica sorgida de l’estintolament, formació de forat de l’escala i l’escala 

 
Tapiada de forats en façana i forjats 
 
Els forats a tapiar de façana es realitzaran seguint la tipologia de l’actual façana. Els forats en els forjats que 
estan executats mitjançant la no col·locació dels cassetons en un tram de 2 biguetes, es tapiaran amb la 
col·locació de cassetons, un “mallazo” i el posterior formigonat del conjunt. 
 
Formació de la coberta 
 

1 HEB 140 
2 IPE 200 
3 HEB 160 
4 IPE 240 
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La coberta serà no transitable amb acabat de làmina autoprotegida, tindrà una inclinació de 2,5% i constarà de les 
següents capes: Barrera de vapor, formigó cel·lular per a formació de pendent, aïllament tèrmic i làmina 
impermeable autoprotegida 
 
Divisions interiors 
 
Les divisions interiors seran de obra de fàbrica de maó de doble forat i de forat simple, presos amb morter en les 
habitacions humides i amb guix en les demés divisions. 
 
Instal·lacions 
 
Instal·lació de fontaneria 
Tenim una connexió amb la xarxa de distribució d’aigües, per tant tenim un cabal regular i una pressió suficient. 
Des de la xarxa de companyia, que es troba situada per la via pública per davant de la façana principal 
connectarem una escomesa fins a comptador situada en una arqueta encastada en el reixat d’entrada, la línia 
general d’alimentació transcorrerà encastada fins a accedir a l’habitatge. Un cop a l’edifici transcorrerà vista 
darrera envà trasdossat per sala d’estar i bany de PB i per fals sostre en cuina. Després transcorrerà encastada 
per la paret mitgera en el pati fins a alimentar al interacumulador de la instal·lació de les plaques solars. Les 
derivacions a habitacions humides tindran clau de pas tant en aigua freda com en aigua calenta. L’alimentació 
dels banys de la planta primera es realitzarà amb muntants situats segons plànols.  
 
Instal·lació solar tèrmica 
La instal·lació serà la principal productora d’aigua calenta i serà recolzada per la instal·lació de gas Els col·lectors 
es col·locaran en la coberta de la construcció auxiliar amb una orientació cap al sud geogràfic i una inclinació de 
41º.El circuit que s’instal·larà  serà tancat, es a dir constarà de dos circuits independents, el circuit primari, que 
contindrà el fluid caloportador, connectarà l’interacumulador amb els col·lectors i transmetrà l’energia absorbida 
per aquestes. El circuit secundari connectarà l’interacumulador  amb la caldera, que formarà part del sistema de 
recolzament per a la producció d’ACS. 
 
Instal·lació de sanejament 
La instal·lació de sanejament tant vertical com la horitzontal, es resoldrà amb tub de PVC dels diàmetres i traçats 
indicats en els plànols. La xarxa horitzontal de col·lectors d’aigües fecals enterrada s’aprofitarà l’actual i la xarxa 
de col·lectors d’aigües pluvials s’aprofitarà l’actual en part i transcorrerà sota paviment del pati. La població de 
Cardedeu no té xarxa separada i per tant en l’últim tram les dues xarxes de sanejament s’uniran en una arqueta 
sifònica registrable i es connectarà a la xarxa pública. 
 
Instal·lació d’electricitat 
La instal·lació d’electricitat estarà alimentada per una línia general aèria, per la façana dins d’un tub de PVC, 
homologat, fins a arribar al quadre de protecció i mesura (CPM), instal·lada en la façana dins d’un armari amb 
clau de companyia. Dins de l’edifici els tubs aniran encastats sota paviment i en regates dins de tub corrugat de 
PVC. 
El grau d’electrificació de l’edifici serà elevada, ja que la col·locació d’una assecadora així ho requereix, i la 
superfície útil és superior a 160m2. Per tant la potència subministrada no serà inferior a 9200W a 230V i 40A.La 
instal·lació constarà dels següents circuits: 
-Circuit C1 per a il·luminació 
-Circuit C2 per a preses generals interiors i frigorífic 
-Circuit C3 per a cuina i forn  
-Circuit C4 per a rentadora, rentavaixelles i termo elèctric 
-Circuit C5 per a preses auxiliars de bany i estança cuina planta baixa 
-Circuit C10 per a assecadora independent. 

-Circuit C12 per a banys planta primera. 
 
Instal·lació de calefacció 
Es projecte una instal·lació de calefacció centralitzada per a l’habitatge, que consta de Planta baixa i planta pis, 
amb un sistema bitubular, es a dir, una canonada per a impulsió d’aigua calenta i una altra per al retorn. 
D’aquesta manera, a tots els radiadors els hi arribarà l’aigua a la mateixa temperatura. Per alimentar la 
instal·lació, es preveu una caldera de gas natural atmosfèrica col·locat a la construcció auxiliar. 
Els conductes principals seran de coure rígid i pasaran per un calaix tècnic a traves de la paret del pati exterior, 
com s’indica en els plànols. En el tram exterior els tubs estaran aïllats tèrmicament. En els trams horitzontals 
aniran sense tapar en trams corbs amb juntes o soldadures, evitant aquestes juntes en trams ocults. 
Des del col·lector de cada planta sortiran tubs flexibles a cada radiador del diàmetre indicat en les taules de 
càlcul. Els emissors (radiadors) es col·locaran radiadors MEC 60, de la casa comercial Roca. 
 
Instal·lació de gas 
El comptador es situarà al límit de parcel·la  en el reixat  d’entrada, es passarà la canonada per el muret lateral 
mitjaner amb l’habitatge mitjaner i transcorrerà per façana fins a arribar a coberta, desprès anirà per la barana de 
la coberta fins arribar a la façana posterior, per la qual descendirà fins a que es derivi  en dos ramals, un ramal 
anirà fins a trobar la cuina, per on anirà per el fals sostre fins a la cuina i forn. L’altre ramal anirà  fins a la 
construcció auxiliar per la paret mitjanera. A la construcció auxiliar arribarà a alimentar la caldera. 
Les canonades seran de coure i es proveiran de beines de protecció d’acer inoxidable en aquells trams per on 
transcorrin en una alçada de 1.8m. i es farà l’ús de passamurs o passaforjats sempre que travessin aquests 
elements constructius 
 
Instal·lació de ventilació 
Per a la evacuació de fums de cocció, s’utilitzarà la instal·lació existent  de tubs connectats a campana extractora 
de la cuina en PB. Aquest tub va a parar al pati interior per façana posterior de l’edifici. Aquest tub té diàmetre de 
125 mm. La evacuació de fums de combustió de la caldera atmosfèrica col·locada en la construcció auxiliar serà 
una evacuació totalment vertical amb passa forjat fins a l’exterior per la coberta de la construcció auxiliar, aquest 
tub tindrà un diàmetre de 125mm.Per a la ventilació de banys es disposarà d’una xarxa de tubs metàl·lics des de 
cada extractor de bany fins a l’exterior, en planta baixa la evacuació serà vertical a través d’un extractor connectat 
amb tub flexible de 100mm fins al ramal principal de 125mm, aquest ramal serà totalment vertical i s’eixamplarà a 
160mm en la planta primera. En la planta primera cada bany estarà connectat al ramal principal per un tub de 
125mm i a cada ramal de 125mm estarà connectat mitjançant tub flexible de 100mm a un extractor. Totes les 
connexions individuals de cada bany aniran per fals sostre. El ramal principal estarà col·locat segons plànols i 
sobreeixirà 1.8m i es col·locaran els passaforjats corresponents a cadascun. 
 
Fusteries, serralleries i acabats 
 
Les portes seran de fusta de pi per a envernissar, excepte les d’accés a l’exterior, i tindran les característiques 
indicades en els plànols. La porta d’entrada serà de fusta d’aglomerat i la porta d’accés al pati serà de fusteria 
d’alumini  
 
Les serralleries en la reixa d’entrada seran d’acer amb acabat de pintura negra. La barana de l’escala serà d’acer 
pintat en negre i els panells centrals de vidre laminar 4+4 emmarcats de perfils d‘acer 
 
Totes les fusteries exteriors a col·locar seran d’alumini de color blanc 
 
Les mampares a col·locar en els banys seran de fenòlic color blau 
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Tots els paraments verticals  aniran enguixats i pintats, excepte els de cuina i banys que aniran alicatats, els 
sostres es revestiran amb enguixat i pintat, es preveu la col·locació de cel ras de plaques de guix en cuina i 
banys. 
El paviment a col·locar interior serà de gres esmaltat i el paviment exterior serà també de gres però sense 
esmaltar 
 
Els pilars centrals,de planta baixa aniran revestits amb plaques de guix de 25mm RF60, els pilars centrals de 
planta primera aniran revestits amb envans de 5cm. Totes les jàsseres aniran revestides amb plaques de guix de 
25mm RF60. Els pilars en façana aniran pintats amb pintura intumescent amb gruix per a RF60, amb col·locació 
de perimetral de porex  i mallatex previ al arrebossat del monocapa de la façana. Els perfils de l’escala i els de 
formació del forat de l’escala aniran pintats amb pintura intumescent amb gruix per a RF60. 
 
A la  façana es farà un repicat sencer de l’arrebossat i s’aplicarà un morter monocapa blanc. 
 
Transplantament de llimoner 
 
El llimoner davant de la façana principal es trasplantarà i es col·locarà 2m a sud de la façana principal. 
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4. Memòria Estructural 
 
4.1 Accions previstes de càlcul 
 
A L’avaluació de les accions per determinar les accions que sotmetran l’estructura de l’estintolament, s’ha tingut 
en compte la norma NRE AEOR -93 Norma reglamentaria sobre accions en l’edificació en les obres de 
rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges i el CTE SE-AE, “Seguridad estructural acciones en la 
edificación”. En base a aquestes normatives s’han avaluat les accions gravitatòries, les sobrecàrregues d’ús i de 
neu. 
 
Accions permanents 
 
Aquestes són les produïdes per el pes dels elements constructius, dels objectes que puguin actuar en raó del seu 
ús i de la neu. 
 
Pes propi 
Càrrega deguda al pes dels elements estructurals, els tancaments i elements separadors,els envans, les 
fusteries, revestiments i equipaments fixos. 
S’han tingut en compte com a referència els pesos que figuren a l’annex C, taula C.1, C.2, C.3 C.4, C.5, C.6 de la 
normativa CTE i NRE AEOR - 93 
Seguint les instruccions de càlcul de càrregues que actuen sobre la paret de càrrega a estintolar, tenint en compte 
aquests paràmetres de càlcul: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipologia de forjat 
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Accions variables 
 
- La sobrecàrrega d’ús es el pes de tot allò que pot gravitar sobre l’edifici per raó del seu ús, les quals actuen 
superficialment sobre els elements resistents. Taula 3.1 del CT SE-AE 
- Accions sobre baranes i elements divisoris; son les accions derivades de l’ús que actuen al llarg d’una línia. 
Taula 3.2 del CT SE-AE 
- Vent. Son les produïdes per el vent sobre els elements exposats a ell. Es considera que aquesta actua 
horitzontalment sobre els elements i amb una direcció que forma un angle +-10º respecte a la horitzontal. 
- Accions tèrmiques: Són les produïdes per les dilatacions dels materials a causa de les variacions de 
temperatura. L’acció tèrmica es pot calcular a traves de la taula 3.6. 
- Neu: Es la càrrega que ha de suportar la estructura en cas de nevada. La càrrega de neu dependrà del la altitud 
de la població on es situa l’edifici. 
 
Accions accidentals 
 
-Sisme: Les accions sísmiques es tindran en compte segons NSCE 
-Incendi: Es troba definit en CT DB- SI 
-Impacte: Fa referència a l’impacte de vehicles i altres possibles accidents com alhora explosions. 
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Hipòtesi de càrregues 
 
Les càrregues considerades que actuaran sobre l’estintolament, derivades del pes propi, càrregues permanents i 
sobrecàrregues d’ús, es detallen a continuació: 
 

Tipus Pes propi (KN/m2) 
Sobrecàrrega d’ús 

(KN/m2) 
Sobrecàrrega de 

neu (KN/m2) 
Total (KN/m2) 

Forjat superior PB 1.5+0.8+1 2.0 - 5.3 

Forjat superior P1 1.5+2.5 - 0.5 5.5 

  
Coeficients de seguretat 
 
Els coeficients de seguretat adoptats afecten tant les característiques mecàniques dels materials utilitzat, com a 
les accions que sol·licitaran a la estructura. 
Coeficient de minoració de resistència, s’aplica de diferent forma en els elements, en funció de diversos 
paràmetres, els quals el més rellevant  es el tipus de material que els constitueixen. 
Acer laminat: A l’acer laminat es contempla u coeficient de minoració de resistència de 1.15. En la determinació 
del comportament de les estructures metàl·liques, els coeficients de referència es concreten en funció de que 
majorin sobre les càrregues permanents o sobre les sobrecàrregues d’ús: 
Sobre les càrregues permanents i pes propi: 1.33 
Sobre les sobrecàrregues i accions normals: 1.5 
 
Per tant la hipòtesi de càrregues un cop aplicats els coeficients de seguretat serà: 
 

2

2

/07.6=5.1×5.0+33.1×4=1

/38.7=5.1×2+33.1×3.3=

mKNP

mKNPB
 

 
Per al càlcul de l’escala les càrregues considerades seran: 
 

Tipus de 
càrrega 

Pes superficial Zona influència q 
Coeficients de 

seguretat 
Q 

Pes graons 
Fusta de pi de 

flandes  
540 Kg/m3 0.45 2.73 kg/m 1.33 3.63 kg/m 

Pes barana   15 kg/m 1.33 19.95≈20 kg/m 

Sobrecàrrega 
d’ús 

400 kg/m2 0.45 180 kg/m 1.5 270 kg/m 

Total 293.63 kg/m 

 
 

4.2 Descens de càrregues  
 
El  descens de càrregues  s’orientarà en tres localitzacions:  
 
1.Tram de l’estintolament en el primer pis. 
 
2.Tram  planta baixa just a la localització de la paret de càrrega.  
 
3.Tram de la planta baixa  on  desembarca l’escala. 
 
 
Tram 1 
 
P1 

 
Càrregues per ml: 

( ) mlKN /84.22=225.2+538.1×07.6  

 
Tram 2 
 
PB 
a)          b)     a) 
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Càrregues per ml: 

a) ( ) mlKN /77.27=225.2+538.1×38.7  

b) ( ) mlKN /82.17=877.0+538.1×38.7  

 
Tram 3 
 
PB 

 
 
Càrregues per ml: 

( ) mlKN /63.6=877.0×38.7  
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4.3 Càlcul de l’estintolament i escala 
 

 
Esquema del pòrtic  

 

 
Esquema del pòrtic amb sol·licitació de càrregues (en T/ml) 

 
 
Esquema resultant  de l’estintolament: 
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Resultats 
 
Nusos 
 
Desplaçaments 
 
Referències: 

 
Dx, Dy, Dz: Desplaçaments dels nusos en eixos globals. 
Gx, Gy, Gz: Girs dels nusos en eixos globals. 

 

Desplaçaments dels nusos, per hipòtesis  

Desplaçaments en eixos globals 
Referència Descripció Dx 

(m) 
Dy 
(m) 

Dz 
(m) 

Gx 
(rad) 

Gy 
(rad) 

Gz 
(rad) 

N1 Càrrega permanent -0.0005 -0.0005 -0.0004 0.0012 -0.0015 -0.0003 

N2 Càrrega permanent -0.0005 -0.0009 -0.0004 0.0008 0.0013 -0.0004 

N3 Càrrega permanent -0.0005 -0.0004 -0.0003 0.0002 -0.0026 0.0004 

N4 Càrrega permanent -0.0006 -0.0006 -0.0003 0.0004 0.0024 0.0002 

N5 Càrrega permanent -0.0034 -0.0008 -0.0000 -0.0012 -0.0016 0.0010 

N6 Càrrega permanent -0.0039 -0.0008 -0.0028 0.0007 0.0005 -0.0015 

N7 Càrrega permanent -0.0039 -0.0011 -0.0017 0.0003 -0.0012 -0.0006 

N8 Càrrega permanent -0.0003 -0.0011 -0.0005 0.0010 0.0007 -0.0032 

N9 Càrrega permanent -0.0023 -0.0011 -0.0000 -0.0006 -0.0011 0.0011 

N10 Càrrega permanent 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 

N11 Càrrega permanent 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 

N12 Càrrega permanent -0.0039 -0.0009 -0.0028 0.0098 0.0005 -0.0016 

N13 Càrrega permanent -0.0039 -0.0016 -0.0032 0.0065 0.0001 -0.0007 

N14 Càrrega permanent -0.0008 -0.0013 -0.0005 0.0003 -0.0034 0.0008 

N15 Càrrega permanent -0.0007 -0.0042 -0.0007 0.0012 0.0016 0.0006 

N16 Càrrega permanent -0.0008 -0.0008 -0.0005 0.0017 -0.0009 -0.0024 

N17 Càrrega permanent -0.0007 -0.0051 -0.0007 0.0014 -0.0015 -0.0002 

N18 Càrrega permanent -0.0006 -0.0021 -0.0005 0.0005 0.0032 -0.0011 

N19 Càrrega permanent 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

N20 Càrrega permanent 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 

N21 Càrrega permanent 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 

N22 Càrrega permanent 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

N23 Càrrega permanent -0.0123 0.0058 -0.0136 0.0049 -0.0079 -0.0065 

N24 Càrrega permanent -0.0117 0.0058 -0.0131 0.0049 -0.0072 -0.0068 

N25 Càrrega permanent -0.0040 -0.0016 -0.0040 0.0065 0.0002 -0.0017 

N26 Càrrega permanent -0.0167 0.0058 -0.0176 0.0052 -0.0109 -0.0061 

N27 Càrrega permanent -0.0123 0.0110 -0.0198 0.0077 -0.0080 -0.0065 

N28 Càrrega permanent -0.0123 0.0072 -0.0152 0.0049 -0.0082 -0.0069 

N29 Càrrega permanent -0.0167 0.0110 -0.0258 0.0075 -0.0104 -0.0062 

N30 Càrrega permanent -0.0167 0.0071 -0.0199 0.0051 -0.0111 -0.0069 

N31 Càrrega permanent -0.0007 0.0001 -0.0000 -0.0006 -0.0041 -0.0017 

N32 Càrrega permanent 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

N33 Càrrega permanent -0.0117 0.0110 -0.0190 0.0078 -0.0073 -0.0068 

N34 Càrrega permanent -0.0041 -0.0009 -0.0041 0.0099 0.0005 -0.0024 

N35 Càrrega permanent -0.0003 0.0001 -0.0000 -0.0006 -0.0023 -0.0017 

N36 Càrrega permanent 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

N37 Càrrega permanent -0.0076 0.0035 -0.0085 0.0019 -0.0114 -0.0039 

N38 Càrrega permanent -0.0053 0.0035 -0.0064 0.0019 -0.0091 -0.0039 
 

 
Combinacions 
 

Desplaçaments dels nusos, per combinació  

Combinació Desplaçaments en eixos globals 
Referència 

Tipus Descripció 
Dx 
(m) 

Dy 
(m) 

Dz 
(m) 

Gx 
(rad) 

Gy 
(rad) 

Gz 
(rad) 

N1 Desplaçaments G -0.0005 -0.0005 -0.0004 0.0012 -0.0015 -0.0003 

N2 Desplaçaments G -0.0005 -0.0009 -0.0004 0.0008 0.0013 -0.0004 

N3 Desplaçaments G -0.0005 -0.0004 -0.0003 0.0002 -0.0026 0.0004 

N4 Desplaçaments G -0.0006 -0.0006 -0.0003 0.0004 0.0024 0.0002 

N5 Desplaçaments G -0.0034 -0.0008 -0.0000 -0.0012 -0.0016 0.0010 

N6 Desplaçaments G -0.0039 -0.0008 -0.0028 0.0007 0.0005 -0.0015 

N7 Desplaçaments G -0.0039 -0.0011 -0.0017 0.0003 -0.0012 -0.0006 

N8 Desplaçaments G -0.0003 -0.0011 -0.0005 0.0010 0.0007 -0.0032 

N9 Desplaçaments G -0.0023 -0.0011 -0.0000 -0.0006 -0.0011 0.0011 

N10 Desplaçaments G 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 

N11 Desplaçaments G 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 

N12 Desplaçaments G -0.0039 -0.0009 -0.0028 0.0098 0.0005 -0.0016 

N13 Desplaçaments G -0.0039 -0.0016 -0.0032 0.0065 0.0001 -0.0007 

N14 Desplaçaments G -0.0008 -0.0013 -0.0005 0.0003 -0.0034 0.0008 

N15 Desplaçaments G -0.0007 -0.0042 -0.0007 0.0012 0.0016 0.0006 

N16 Desplaçaments G -0.0008 -0.0008 -0.0005 0.0017 -0.0009 -0.0024 

N17 Desplaçaments G -0.0007 -0.0051 -0.0007 0.0014 -0.0015 -0.0002 

N18 Desplaçaments G -0.0006 -0.0021 -0.0005 0.0005 0.0032 -0.0011 

N19 Desplaçaments G 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

N20 Desplaçaments G 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 

N21 Desplaçaments G 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 

N22 Desplaçaments G 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

N23 Desplaçaments G -0.0123 0.0058 -0.0136 0.0049 -0.0079 -0.0065 

N24 Desplaçaments G -0.0117 0.0058 -0.0131 0.0049 -0.0072 -0.0068 

N25 Desplaçaments G -0.0040 -0.0016 -0.0040 0.0065 0.0002 -0.0017 

N26 Desplaçaments G -0.0167 0.0058 -0.0176 0.0052 -0.0109 -0.0061 

N27 Desplaçaments G -0.0123 0.0110 -0.0198 0.0077 -0.0080 -0.0065 

N28 Desplaçaments G -0.0123 0.0072 -0.0152 0.0049 -0.0082 -0.0069 

N29 Desplaçaments G -0.0167 0.0110 -0.0258 0.0075 -0.0104 -0.0062 

N30 Desplaçaments G -0.0167 0.0071 -0.0199 0.0051 -0.0111 -0.0069 

N31 Desplaçaments G -0.0007 0.0001 -0.0000 -0.0006 -0.0041 -0.0017 

N32 Desplaçaments G 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

N33 Desplaçaments G -0.0117 0.0110 -0.0190 0.0078 -0.0073 -0.0068 

N34 Desplaçaments G -0.0041 -0.0009 -0.0041 0.0099 0.0005 -0.0024 
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N35 Desplaçaments G -0.0003 0.0001 -0.0000 -0.0006 -0.0023 -0.0017 

N36 Desplaçaments G 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

N37 Desplaçaments G -0.0076 0.0035 -0.0085 0.0019 -0.0114 -0.0039 

N38 Desplaçaments G -0.0053 0.0035 -0.0064 0.0019 -0.0091 -0.0039 
 
Envolvents 
 

Envolupants dels desplaçaments en nusos  

Combinació Desplaçaments en eixos globals 
Referència 

Tipus Descripció Dx 
(m) 

Dy 
(m) 

Dz 
(m) 

Gx 
(rad) 

Gy 
(rad) 

Gz 
(rad) 

N1 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0005 -0.0005 -0.0004 0.0012 -0.0015 -0.0003 
  Valor màxim de l'envolupant -0.0005 -0.0005 -0.0004 0.0012 -0.0015 -0.0003 

N2 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0005 -0.0009 -0.0004 0.0008 0.0013 -0.0004 
  Valor màxim de l'envolupant -0.0005 -0.0009 -0.0004 0.0008 0.0013 -0.0004 

N3 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0005 -0.0004 -0.0003 0.0002 -0.0026 0.0004 
  Valor màxim de l'envolupant -0.0005 -0.0004 -0.0003 0.0002 -0.0026 0.0004 

N4 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0006 -0.0006 -0.0003 0.0004 0.0024 0.0002 
  Valor màxim de l'envolupant -0.0006 -0.0006 -0.0003 0.0004 0.0024 0.0002 

N5 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0034 -0.0008 -0.0000 -0.0012 -0.0016 0.0010 
  Valor màxim de l'envolupant -0.0034 -0.0008 -0.0000 -0.0012 -0.0016 0.0010 

N6 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0039 -0.0008 -0.0028 0.0007 0.0005 -0.0015 
  Valor màxim de l'envolupant -0.0039 -0.0008 -0.0028 0.0007 0.0005 -0.0015 

N7 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0039 -0.0011 -0.0017 0.0003 -0.0012 -0.0006 
  Valor màxim de l'envolupant -0.0039 -0.0011 -0.0017 0.0003 -0.0012 -0.0006 

N8 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0003 -0.0011 -0.0005 0.0010 0.0007 -0.0032 
  Valor màxim de l'envolupant -0.0003 -0.0011 -0.0005 0.0010 0.0007 -0.0032 

N9 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0023 -0.0011 -0.0000 -0.0006 -0.0011 0.0011 
  Valor màxim de l'envolupant -0.0023 -0.0011 -0.0000 -0.0006 -0.0011 0.0011 

N10 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 
  Valor màxim de l'envolupant 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 

N11 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 
  Valor màxim de l'envolupant 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 

N12 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0039 -0.0009 -0.0028 0.0098 0.0005 -0.0016 
  Valor màxim de l'envolupant -0.0039 -0.0009 -0.0028 0.0098 0.0005 -0.0016 

N13 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0039 -0.0016 -0.0032 0.0065 0.0001 -0.0007 
  Valor màxim de l'envolupant -0.0039 -0.0016 -0.0032 0.0065 0.0001 -0.0007 

N14 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0008 -0.0013 -0.0005 0.0003 -0.0034 0.0008 
  Valor màxim de l'envolupant -0.0008 -0.0013 -0.0005 0.0003 -0.0034 0.0008 

N15 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0007 -0.0042 -0.0007 0.0012 0.0016 0.0006 
  Valor màxim de l'envolupant -0.0007 -0.0042 -0.0007 0.0012 0.0016 0.0006 

N16 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0008 -0.0008 -0.0005 0.0017 -0.0009 -0.0024 
  Valor màxim de l'envolupant -0.0008 -0.0008 -0.0005 0.0017 -0.0009 -0.0024 

N17 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0007 -0.0051 -0.0007 0.0014 -0.0015 -0.0002 
  Valor màxim de l'envolupant -0.0007 -0.0051 -0.0007 0.0014 -0.0015 -0.0002 

N18 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0006 -0.0021 -0.0005 0.0005 0.0032 -0.0011 
  Valor màxim de l'envolupant -0.0006 -0.0021 -0.0005 0.0005 0.0032 -0.0011 

N19 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Valor màxim de l'envolupant 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

N20 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 
  Valor màxim de l'envolupant 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 

N21 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 
  Valor màxim de l'envolupant 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 

N22 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Valor màxim de l'envolupant 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

N23 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0123 0.0058 -0.0136 0.0049 -0.0079 -0.0065 
  Valor màxim de l'envolupant -0.0123 0.0058 -0.0136 0.0049 -0.0079 -0.0065 

N24 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0117 0.0058 -0.0131 0.0049 -0.0072 -0.0068 
  Valor màxim de l'envolupant -0.0117 0.0058 -0.0131 0.0049 -0.0072 -0.0068 

N25 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0040 -0.0016 -0.0040 0.0065 0.0002 -0.0017 
  Valor màxim de l'envolupant -0.0040 -0.0016 -0.0040 0.0065 0.0002 -0.0017 

N26 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0167 0.0058 -0.0176 0.0052 -0.0109 -0.0061 
  Valor màxim de l'envolupant -0.0167 0.0058 -0.0176 0.0052 -0.0109 -0.0061 

N27 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0123 0.0110 -0.0198 0.0077 -0.0080 -0.0065 
  Valor màxim de l'envolupant -0.0123 0.0110 -0.0198 0.0077 -0.0080 -0.0065 

N28 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0123 0.0072 -0.0152 0.0049 -0.0082 -0.0069 
  Valor màxim de l'envolupant -0.0123 0.0072 -0.0152 0.0049 -0.0082 -0.0069 

N29 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0167 0.0110 -0.0258 0.0075 -0.0104 -0.0062 
  Valor màxim de l'envolupant -0.0167 0.0110 -0.0258 0.0075 -0.0104 -0.0062 

N30 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0167 0.0071 -0.0199 0.0051 -0.0111 -0.0069 
  Valor màxim de l'envolupant -0.0167 0.0071 -0.0199 0.0051 -0.0111 -0.0069 

N31 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0007 0.0001 -0.0000 -0.0006 -0.0041 -0.0017 
  Valor màxim de l'envolupant -0.0007 0.0001 -0.0000 -0.0006 -0.0041 -0.0017 

N32 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Valor màxim de l'envolupant 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

N33 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0117 0.0110 -0.0190 0.0078 -0.0073 -0.0068 
  Valor màxim de l'envolupant -0.0117 0.0110 -0.0190 0.0078 -0.0073 -0.0068 

N34 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0041 -0.0009 -0.0041 0.0099 0.0005 -0.0024 
  Valor màxim de l'envolupant -0.0041 -0.0009 -0.0041 0.0099 0.0005 -0.0024 

N35 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0003 0.0001 -0.0000 -0.0006 -0.0023 -0.0017 
  Valor màxim de l'envolupant -0.0003 0.0001 -0.0000 -0.0006 -0.0023 -0.0017 

N36 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Valor màxim de l'envolupant 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

N37 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0076 0.0035 -0.0085 0.0019 -0.0114 -0.0039 
  Valor màxim de l'envolupant -0.0076 0.0035 -0.0085 0.0019 -0.0114 -0.0039 

N38 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.0053 0.0035 -0.0064 0.0019 -0.0091 -0.0039 
  Valor màxim de l'envolupant -0.0053 0.0035 -0.0064 0.0019 -0.0091 -0.0039 

 
 
Reaccions 
 

Referències: 
 

Rx, Ry, Rz: Reaccions en nusos amb desplaçaments coaccionats (forces). 
Mx, My, Mz: Reaccions en nusos amb girs coaccionats (moments). 

Hipòtesi 
 

Reaccions en els nusos, per hipòtesis  

Reaccions en eixos globals 
Referència Descripció Rx 

(Tn) 
Ry 

(Tn) 
Rz 

(Tn) 
Mx 

(Tn·m) 
My 

(Tn·m) 
Mz 

(Tn·m) 

N10 Càrrega permanent 0.036 0.287 0.884 -0.347 0.114 -0.001 

N11 Càrrega permanent 0.025 0.222 0.599 -0.296 0.079 -0.001 

N19 Càrrega permanent -0.463 0.004 9.497 -0.015 -0.412 -0.000 

N20 Càrrega permanent 0.529 -0.031 16.747 -0.006 0.563 0.000 
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N21 Càrrega permanent -0.354 -0.113 17.152 0.091 -0.275 0.000 

N22 Càrrega permanent 0.549 0.002 9.462 -0.018 0.567 -0.000 

N32 Càrrega permanent 1.203 -0.186 0.205 0.079 1.532 0.139 

N36 Càrrega permanent -1.524 -0.186 2.182 0.079 0.494 0.139 
 

 
Combinacions 
 

Reaccions en els nusos, per combinació  

Combinació Reaccions en eixos globals 
Referència 

Tipus Descripció 
Rx 

(Tn) 
Ry 

(Tn) 
Rz 

(Tn) 
Mx 

(Tn·m) 
My 

(Tn·m) 
Mz 

(Tn·m) 

N10 Formigó G 0.036 0.287 0.884 -0.347 0.114 -0.001 

  1.5·G 0.054 0.431 1.326 -0.521 0.172 -0.001 

 Tensions sobre el terreny G 0.036 0.287 0.884 -0.347 0.114 -0.001 

N11 Formigó G 0.025 0.222 0.599 -0.296 0.079 -0.001 

  1.5·G 0.037 0.333 0.899 -0.444 0.118 -0.001 

 Tensions sobre el terreny G 0.025 0.222 0.599 -0.296 0.079 -0.001 

N19 Formigó G -0.463 0.004 9.497 -0.015 -0.412 -0.000 

  1.5·G -0.695 0.006 14.246 -0.023 -0.618 -0.000 

 Tensions sobre el terreny G -0.463 0.004 9.497 -0.015 -0.412 -0.000 

N20 Formigó G 0.529 -0.031 16.747 -0.006 0.563 0.000 

  1.5·G 0.794 -0.046 25.121 -0.009 0.845 0.000 

 Tensions sobre el terreny G 0.529 -0.031 16.747 -0.006 0.563 0.000 

N21 Formigó G -0.354 -0.113 17.152 0.091 -0.275 0.000 

  1.5·G -0.531 -0.169 25.729 0.137 -0.412 0.000 

 Tensions sobre el terreny G -0.354 -0.113 17.152 0.091 -0.275 0.000 

N22 Formigó G 0.549 0.002 9.462 -0.018 0.567 -0.000 

  1.5·G 0.823 0.003 14.192 -0.027 0.851 -0.000 

 Tensions sobre el terreny G 0.549 0.002 9.462 -0.018 0.567 -0.000 

N32 Formigó G 1.203 -0.186 0.205 0.079 1.532 0.139 

  1.5·G 1.804 -0.278 0.308 0.118 2.298 0.209 

 Tensions sobre el terreny G 1.203 -0.186 0.205 0.079 1.532 0.139 

N36 Formigó G -1.524 -0.186 2.182 0.079 0.494 0.139 

  1.5·G -2.287 -0.279 3.273 0.118 0.740 0.209 

 Tensions sobre el terreny G -1.524 -0.186 2.182 0.079 0.494 0.139 
 

 
 

Nota: Les combinacions de formigó indicades són les mateixes que s'utilitzen per a comprovar l'estat límit d'equilibri 
en la fonamentació. 

 
Envolvents 
 

Envolupants de les reaccions en nusos  
Combinació Reaccions en eixos globals 

Referència 
Tipus Descripció Rx 

(Tn) 
Ry 

(Tn) 
Rz 

(Tn) 
Mx 

(Tn·m) 
My 

(Tn·m) 
Mz 

(Tn·m) 
N10 Formigó Valor mínim de l'envolupant 0.036 0.287 0.884 -0.521 0.114 -0.001 

  Valor màxim de l'envolupant 0.054 0.431 1.326 -0.347 0.172 -0.001 
 Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant 0.036 0.287 0.884 -0.347 0.114 -0.001 

  Valor màxim de l'envolupant 0.036 0.287 0.884 -0.347 0.114 -0.001 
N11 Formigó Valor mínim de l'envolupant 0.025 0.222 0.599 -0.444 0.079 -0.001 

  Valor màxim de l'envolupant 0.037 0.333 0.899 -0.296 0.118 -0.001 
 Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant 0.025 0.222 0.599 -0.296 0.079 -0.001 

  Valor màxim de l'envolupant 0.025 0.222 0.599 -0.296 0.079 -0.001 
N19 Formigó Valor mínim de l'envolupant -0.695 0.004 9.497 -0.023 -0.618 -0.000 

  Valor màxim de l'envolupant -0.463 0.006 14.246 -0.015 -0.412 -0.000 
 Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant -0.463 0.004 9.497 -0.015 -0.412 -0.000 

  Valor màxim de l'envolupant -0.463 0.004 9.497 -0.015 -0.412 -0.000 
N20 Formigó Valor mínim de l'envolupant 0.529 -0.046 16.747 -0.009 0.563 0.000 

  Valor màxim de l'envolupant 0.794 -0.031 25.121 -0.006 0.845 0.000 
 Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant 0.529 -0.031 16.747 -0.006 0.563 0.000 

  Valor màxim de l'envolupant 0.529 -0.031 16.747 -0.006 0.563 0.000 
N21 Formigó Valor mínim de l'envolupant -0.531 -0.169 17.152 0.091 -0.412 0.000 

  Valor màxim de l'envolupant -0.354 -0.113 25.729 0.137 -0.275 0.000 
 Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant -0.354 -0.113 17.152 0.091 -0.275 0.000 

  Valor màxim de l'envolupant -0.354 -0.113 17.152 0.091 -0.275 0.000 
N22 Formigó Valor mínim de l'envolupant 0.549 0.002 9.462 -0.027 0.567 -0.000 

  Valor màxim de l'envolupant 0.823 0.003 14.192 -0.018 0.851 -0.000 
 Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant 0.549 0.002 9.462 -0.018 0.567 -0.000 

  Valor màxim de l'envolupant 0.549 0.002 9.462 -0.018 0.567 -0.000 
N32 Formigó Valor mínim de l'envolupant 1.203 -0.278 0.205 0.079 1.532 0.139 

  Valor màxim de l'envolupant 1.804 -0.186 0.308 0.118 2.298 0.209 
 Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant 1.203 -0.186 0.205 0.079 1.532 0.139 

  Valor màxim de l'envolupant 1.203 -0.186 0.205 0.079 1.532 0.139 
N36 Formigó Valor mínim de l'envolupant -2.287 -0.279 2.182 0.079 0.494 0.139 

  Valor màxim de l'envolupant -1.524 -0.186 3.273 0.118 0.740 0.209 
 Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant -1.524 -0.186 2.182 0.079 0.494 0.139 

  Valor màxim de l'envolupant -1.524 -0.186 2.182 0.079 0.494 0.139 
 

 
 

Nota: Les combinacions de formigó indicades són les mateixes que s'utilitzen per a comprovar l'estat límit d'equilibri 
en la fonamentació. 

 
Barres 

 
Envolupants dels esforços en barres  

Posicions en la barra 
Barra Tipus de combinació Esforç 

0.000 m 0.389 m 0.584 m 0.974 m 1.363 m 1.753 m 2.142 m 2.337 m 2.726 m 

N1/N2 Acer laminat Nmín 0.343 0.343 0.343 0.343 0.343 0.343 0.343 0.343 0.343 

  Nmàx 0.578 0.578 0.578 0.578 0.578 0.578 0.578 0.578 0.578 

  Vymín 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 

  Vymàx 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 

  Vzmín -3.378 -2.429 -1.955 -1.006 -0.057 0.528 1.090 1.372 1.934 

  Vzmàx -2.002 -1.439 -1.158 -0.596 -0.034 0.891 1.840 2.315 3.263 

  Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mymín -2.142 -1.012 -0.585 -0.008 0.118 0.022 -0.496 -0.900 -1.986 

  Mymàx -1.270 -0.600 -0.347 -0.005 0.199 0.036 -0.294 -0.533 -1.177 

  Mzmín 0.008 0.005 0.004 0.002 -0.002 -0.006 -0.010 -0.012 -0.017 

  Mzmàx 0.014 0.009 0.007 0.003 -0.001 -0.003 -0.006 -0.007 -0.010 
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Envolupants dels esforços en barres  

Posicions en la barra 
Barra Tipus de combinació Esforç 

0.000 m 0.479 m 0.958 m 1.437 m 1.916 m 2.394 m 2.873 m 3.352 m 3.831 m 

N2/N3 Acer laminat Nmín 0.537 0.537 0.537 0.537 0.537 0.537 0.537 0.537 0.537 

  Nmàx 0.906 0.906 0.906 0.906 0.906 0.906 0.906 0.906 0.906 

  Vymín 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

  Vymàx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 

  Vzmín -7.496 -5.691 -3.886 -2.081 -0.275 0.907 1.976 3.046 4.116 

  Vzmàx -4.442 -3.373 -2.303 -1.233 -0.163 1.530 3.335 5.141 6.946 

  Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mymín -4.571 -1.413 0.521 1.368 1.702 1.524 0.834 -0.622 -3.516 

  Mymàx -2.709 -0.838 0.880 2.308 2.873 2.572 1.407 -0.369 -2.084 

  Mzmín 0.009 0.008 0.007 0.006 0.004 0.003 0.002 0.001 0.000 

  Mzmàx 0.015 0.013 0.011 0.009 0.008 0.006 0.004 0.002 0.000 

 
 

Envolupants dels esforços en barres  

Posicions en la barra 
Barra Tipus de combinació Esforç 

0.000 m 0.473 m 0.947 m 1.420 m 1.894 m 2.367 m 2.841 m 3.314 m 3.788 m 

N4/N1 Acer laminat Nmín 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 

  Nmàx 0.759 0.759 0.759 0.759 0.759 0.759 0.759 0.759 0.759 

  Vymín 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

  Vymàx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 

  Vzmín -6.948 -5.164 -3.379 -1.594 0.113 1.171 2.228 3.286 4.343 

  Vzmàx -4.117 -3.060 -2.002 -0.945 0.191 1.975 3.760 5.545 7.330 

  Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mymín -3.588 -0.721 0.771 1.469 1.666 1.362 0.557 -1.262 -4.310 

  Mymàx -2.126 -0.427 1.302 2.479 2.811 2.298 0.941 -0.748 -2.554 

  Mzmín 0.001 -0.000 -0.002 -0.003 -0.004 -0.006 -0.007 -0.008 -0.010 

  Mzmàx 0.001 -0.000 -0.001 -0.002 -0.003 -0.003 -0.004 -0.005 -0.006 

 
 

Envolupants dels esforços en barres  

Posicions en la barra 
Barra Tipus de combinació Esforç 

0.000 m 0.419 m 0.629 m 1.048 m 1.468 m 1.887 m 2.306 m 2.516 m 2.935 m 

N5/N6 Acer laminat Nmín -0.388 -0.388 -0.388 -0.388 -0.388 -0.388 -0.388 -0.388 -0.388 

  Nmàx -0.230 -0.230 -0.230 -0.230 -0.230 -0.230 -0.230 -0.230 -0.230 

  Vymín 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 

  Vymàx 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 

  Vzmín -1.047 -1.030 -1.021 -1.004 -0.986 -0.969 -0.952 -0.943 -0.926 

  Vzmàx -0.621 -0.610 -0.605 -0.595 -0.585 -0.574 -0.564 -0.559 -0.549 

  Mtmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

  Mtmàx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

  Mymín -0.776 -0.340 -0.125 0.177 0.425 0.667 0.906 1.024 1.256 

  Mymàx -0.460 -0.202 -0.074 0.299 0.716 1.126 1.529 1.728 2.119 

  Mzmín 0.000 -0.020 -0.030 -0.050 -0.070 -0.091 -0.111 -0.121 -0.141 

  Mzmàx 0.001 -0.012 -0.018 -0.030 -0.042 -0.054 -0.066 -0.072 -0.084 

 
 

Envolupants dels esforços en barres  

Posicions en la barra 
Barra Tipus de combinació Esforç 

0.000 m 0.179 m 0.359 m 0.538 m 0.717 m 0.897 m 1.076 m 1.255 m 1.434 m 

N7/N8 Acer laminat Nmín -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 

  Nmàx -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 

  Vymín -0.253 -0.253 -0.253 -0.253 -0.253 -0.253 -0.253 -0.253 -0.253 

  Vymàx -0.150 -0.150 -0.150 -0.150 -0.150 -0.150 -0.150 -0.150 -0.150 

  Vzmín 0.531 0.535 0.540 0.544 0.548 0.553 0.557 0.562 0.566 

  Vzmàx 0.896 0.903 0.911 0.918 0.926 0.933 0.940 0.948 0.955 

  Mtmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

  Mtmàx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

  Mymín 0.711 0.616 0.519 0.422 0.324 0.225 0.126 0.026 -0.127 

  Mymàx 1.200 1.039 0.876 0.712 0.547 0.380 0.212 0.043 -0.076 

  Mzmín -0.327 -0.282 -0.236 -0.191 -0.146 -0.100 -0.055 -0.010 0.021 

  Mzmàx -0.194 -0.167 -0.140 -0.113 -0.086 -0.060 -0.033 -0.006 0.035 

 
 

Envolupants dels esforços en barres  

Posicions en la barra 
Barra Tipus de combinació Esforç 

0.000 m 0.419 m 0.629 m 1.048 m 1.468 m 1.887 m 2.306 m 2.516 m 2.935 m 

N9/N7 Acer laminat Nmín -0.300 -0.300 -0.300 -0.300 -0.300 -0.300 -0.300 -0.300 -0.300 

  Nmàx -0.178 -0.178 -0.178 -0.178 -0.178 -0.178 -0.178 -0.178 -0.178 

  Vymín 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 

  Vymàx 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 

  Vzmín -0.663 -0.646 -0.637 -0.620 -0.602 -0.585 -0.567 -0.559 -0.541 

  Vzmàx -0.393 -0.383 -0.377 -0.367 -0.357 -0.347 -0.336 -0.331 -0.321 

  Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mymín -0.563 -0.289 -0.154 0.065 0.217 0.364 0.507 0.577 0.714 

  Mymàx -0.334 -0.171 -0.091 0.109 0.365 0.614 0.856 0.974 1.204 

  Mzmín 0.000 -0.013 -0.020 -0.034 -0.048 -0.062 -0.076 -0.082 -0.096 

  Mzmàx 0.001 -0.008 -0.012 -0.020 -0.028 -0.037 -0.045 -0.049 -0.057 

 
 

Envolupants dels esforços en barres  

Posicions en la barra 
Barra Tipus de combinació Esforç 

0.000 m 0.401 m 0.802 m 1.204 m 1.605 m 2.006 m 2.407 m 2.809 m 3.210 m 

N10/N5 Acer laminat Nmín -1.194 -1.175 -1.157 -1.139 -1.120 -1.102 -1.084 -1.066 -1.047 

  Nmàx -0.707 -0.696 -0.686 -0.675 -0.664 -0.653 -0.642 -0.631 -0.621 

  Vymín -0.048 -0.048 -0.048 -0.048 -0.048 -0.048 -0.048 -0.048 -0.048 

  Vymàx -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 

  Vzmín -0.388 -0.388 -0.388 -0.388 -0.388 -0.388 -0.388 -0.388 -0.388 

  Vzmàx -0.230 -0.230 -0.230 -0.230 -0.230 -0.230 -0.230 -0.230 -0.230 

  Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mtmàx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

  Mymín -0.469 -0.313 -0.158 -0.002 0.091 0.183 0.275 0.368 0.460 

  Mymàx -0.278 -0.186 -0.094 -0.001 0.153 0.309 0.465 0.620 0.776 

  Mzmín -0.155 -0.135 -0.116 -0.096 -0.077 -0.057 -0.038 -0.018 0.001 

  Mzmàx -0.092 -0.080 -0.069 -0.057 -0.046 -0.034 -0.022 -0.011 0.001 

 
 

Envolupants dels esforços en barres  

Posicions en la barra 
Barra Tipus de combinació Esforç 

0.000 m 0.401 m 0.802 m 1.204 m 1.605 m 2.006 m 2.407 m 2.809 m 3.210 m 

N11/N9 Acer laminat Nmín -0.809 -0.791 -0.773 -0.754 -0.736 -0.718 -0.700 -0.681 -0.663 

  Nmàx -0.480 -0.469 -0.458 -0.447 -0.436 -0.425 -0.415 -0.404 -0.393 

  Vymín -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 

  Vymàx -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 

  Vzmín -0.300 -0.300 -0.300 -0.300 -0.300 -0.300 -0.300 -0.300 -0.300 

  Vzmàx -0.178 -0.178 -0.178 -0.178 -0.178 -0.178 -0.178 -0.178 -0.178 

  Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mtmàx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

  Mymín -0.400 -0.279 -0.159 -0.039 0.048 0.120 0.191 0.262 0.334 

  Mymàx -0.237 -0.165 -0.094 -0.023 0.082 0.202 0.322 0.443 0.563 

  Mzmín -0.106 -0.093 -0.080 -0.067 -0.053 -0.040 -0.027 -0.013 0.000 

  
Mzmàx -0.063 -0.055 -0.047 -0.039 -0.032 -0.024 -0.016 -0.008 0.000 
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Envolupants dels esforços en barres  

Posicions en la barra 
Barra Tipus de combinació Esforç 

0.000 m 0.035 m 0.070 m 

N6/N12 Acer laminat Nmín -0.149 -0.149 -0.149 

  Nmàx -0.088 -0.088 -0.088 

  Vymín -0.256 -0.256 -0.256 

  Vymàx -0.152 -0.152 -0.152 

  Vzmín -2.533 -2.532 -2.530 

  Vzmàx -1.501 -1.500 -1.499 

  Mtmín 0.101 0.101 0.101 

  Mtmàx 0.170 0.170 0.170 

  Mymín -0.002 0.051 0.104 

  Mymàx -0.001 0.086 0.175 

  Mzmín -0.023 -0.014 -0.005 

  Mzmàx -0.014 -0.008 -0.003 
 
 

Envolupants dels esforços en barres  

Posicions en la barra 
Barra Tipus de combinació Esforç 

0.000 m 0.190 m 0.380 m 0.570 m 0.760 m 

N12/N13 Acer laminat Nmín 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 

  Nmàx 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 

  Vymín 0.265 0.265 0.265 0.265 0.265 

  Vymàx 0.447 0.447 0.447 0.447 0.447 

  Vzmín -1.399 -1.221 -1.044 -0.866 -0.688 

  Vzmàx -0.829 -0.724 -0.618 -0.513 -0.408 

  Mtmín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 

  Mtmàx -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 

  Mymín 0.101 0.249 0.376 0.484 0.571 

  Mymàx 0.171 0.420 0.635 0.817 0.964 

  Mzmín 0.155 0.105 0.054 0.004 -0.079 

  Mzmàx 0.261 0.176 0.091 0.006 -0.047 
 
 

Envolupants dels esforços en barres  

Posicions en la barra 
Barra Tipus de combinació Esforç 

0.000 m 0.190 m 0.379 m 0.759 m 0.948 m 1.138 m 1.517 m 1.707 m 1.896 m 

N13/N7 Acer laminat Nmín 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 

  Nmàx 0.286 0.286 0.286 0.286 0.286 0.286 0.286 0.286 0.286 

  Vymín 0.145 0.145 0.145 0.145 0.145 0.145 0.145 0.145 0.145 

  Vymàx 0.245 0.245 0.245 0.245 0.245 0.245 0.245 0.245 0.245 

  Vzmín -0.390 -0.207 -0.025 0.202 0.310 0.419 0.635 0.743 0.852 

  Vzmàx -0.231 -0.123 -0.015 0.341 0.524 0.706 1.072 1.254 1.437 

  Mtmín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 

  Mtmàx -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 

  Mymín 0.587 0.621 0.634 0.598 0.550 0.481 0.281 0.150 -0.002 

  Mymàx 0.991 1.048 1.070 1.010 0.928 0.811 0.474 0.253 -0.001 

  Mzmín 0.139 0.112 0.084 0.029 0.001 -0.044 -0.137 -0.184 -0.230 

  Mzmàx 0.235 0.188 0.142 0.049 0.002 -0.026 -0.081 -0.109 -0.137 

 

 
Envolupants dels esforços en barres  

Posicions en la barra 
Barra Tipus de combinació Esforç 

0.000 m 0.376 m 0.752 m 1.129 m 1.505 m 1.881 m 2.257 m 2.634 m 3.010 m 

N3/N14 Acer laminat Nmín -5.739 -5.722 -5.705 -5.688 -5.671 -5.653 -5.636 -5.619 -5.602 

  Nmàx -3.401 -3.391 -3.381 -3.371 -3.360 -3.350 -3.340 -3.330 -3.320 

  Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

  Vymàx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

  Vzmín -1.532 -1.532 -1.532 -1.532 -1.532 -1.532 -1.532 -1.532 -1.532 

  Vzmàx -0.908 -0.908 -0.908 -0.908 -0.908 -0.908 -0.908 -0.908 -0.908 

  Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mymín -2.203 -1.626 -1.050 -0.474 0.061 0.402 0.744 1.085 1.427 

  Mymàx -1.305 -0.964 -0.622 -0.281 0.102 0.679 1.255 1.831 2.408 

  Mzmín -0.005 -0.004 -0.004 -0.003 -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 -0.000 

  Mzmàx -0.003 -0.002 -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 -0.000 -0.000 

 
 

Envolupants dels esforços en barres  

Posicions en la barra 
Barra Tipus de combinació Esforç 

0.000 m 0.110 m 0.220 m 

N2/N8 Acer laminat Nmín -11.677 -11.672 -11.667 

  Nmàx -6.920 -6.917 -6.914 

  Vymín 0.029 0.029 0.029 

  Vymàx 0.049 0.049 0.049 

  Vzmín 0.618 0.618 0.618 

  Vzmàx 1.042 1.042 1.042 

  Mtmín -0.032 -0.032 -0.032 

  Mtmàx -0.019 -0.019 -0.019 

  Mymín 0.716 0.648 0.580 

  Mymàx 1.208 1.094 0.979 

  Mzmín -0.132 -0.138 -0.143 

  Mzmàx -0.078 -0.082 -0.085 
 
 

Envolupants dels esforços en barres  

Posicions en la barra 
Barra Tipus de combinació Esforç 

0.000 m 0.399 m 0.598 m 0.996 m 1.395 m 1.794 m 2.192 m 2.391 m 2.790 m 

N8/N15 Acer laminat Nmín -10.712 -10.694 -10.684 -10.666 -10.648 -10.630 -10.612 -10.603 -10.585 

  Nmàx -6.348 -6.337 -6.332 -6.321 -6.310 -6.299 -6.288 -6.283 -6.272 

  Vymín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 

  Vymàx -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 

  Vzmín 0.468 0.468 0.468 0.468 0.468 0.468 0.468 0.468 0.468 

  Vzmàx 0.790 0.790 0.790 0.790 0.790 0.790 0.790 0.790 0.790 

  Mtmín 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

  Mtmàx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 

  Mymín 0.579 0.392 0.299 0.113 -0.125 -0.440 -0.755 -0.912 -1.227 

  Mymàx 0.977 0.662 0.505 0.190 -0.074 -0.261 -0.447 -0.540 -0.727 

  Mzmín -0.016 -0.013 -0.012 -0.010 -0.008 -0.006 -0.003 -0.002 0.000 

  Mzmàx -0.009 -0.008 -0.007 -0.006 -0.005 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 

 
 

Envolupants dels esforços en barres  

Barra Tipus de combinació Esforç Posicions en la barra 
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0.000 m 0.110 m 0.220 m 

N1/N16 Acer laminat Nmín -12.276 -12.271 -12.266 

  Nmàx -7.275 -7.272 -7.269 

  Vymín 0.085 0.085 0.085 

  Vymàx 0.144 0.144 0.144 

  Vzmín -0.658 -0.658 -0.658 

  Vzmàx -0.390 -0.390 -0.390 

  Mtmín -0.024 -0.024 -0.024 

  Mtmàx -0.014 -0.014 -0.014 

  Mymín -1.110 -1.038 -0.966 

  Mymàx -0.658 -0.615 -0.572 

  Mzmín -0.333 -0.349 -0.365 

  Mzmàx -0.197 -0.207 -0.216 
 
 

Envolupants dels esforços en barres  

Posicions en la barra 
Barra Tipus de combinació Esforç 

0.000 m 0.399 m 0.598 m 0.996 m 1.395 m 1.794 m 2.192 m 2.391 m 2.790 m 

N16/N17 Acer laminat Nmín -10.599 -10.581 -10.572 -10.554 -10.536 -10.518 -10.499 -10.490 -10.472 

  Nmàx -6.281 -6.270 -6.265 -6.254 -6.243 -6.233 -6.222 -6.216 -6.206 

  Vymín 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 

  Vymàx 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 

  Vzmín -0.758 -0.758 -0.758 -0.758 -0.758 -0.758 -0.758 -0.758 -0.758 

  Vzmàx -0.449 -0.449 -0.449 -0.449 -0.449 -0.449 -0.449 -0.449 -0.449 

  Mtmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

  Mtmàx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

  Mymín -0.964 -0.662 -0.511 -0.209 0.055 0.235 0.414 0.503 0.682 

  Mymàx -0.571 -0.392 -0.303 -0.124 0.094 0.396 0.698 0.849 1.152 

  Mzmín 0.021 0.018 0.016 0.013 0.010 0.008 0.005 0.003 0.000 

  Mzmàx 0.035 0.030 0.028 0.023 0.018 0.013 0.008 0.005 0.000 

 
 

Envolupants dels esforços en barres  

Posicions en la barra 
Barra Tipus de combinació Esforç 

0.000 m 0.376 m 0.752 m 1.129 m 1.505 m 1.881 m 2.257 m 2.634 m 3.010 m 

N4/N18 Acer laminat Nmín -5.689 -5.672 -5.654 -5.637 -5.620 -5.603 -5.586 -5.569 -5.552 

  Nmàx -3.371 -3.361 -3.351 -3.341 -3.330 -3.320 -3.310 -3.300 -3.290 

  Vymín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 

  Vymàx -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 

  Vzmín 0.889 0.889 0.889 0.889 0.889 0.889 0.889 0.889 0.889 

  Vzmàx 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

  Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

  Mtmàx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

  Mymín 1.267 0.932 0.598 0.263 -0.120 -0.684 -1.249 -1.813 -2.378 

  Mymàx 2.138 1.573 1.009 0.445 -0.071 -0.406 -0.740 -1.074 -1.409 

  Mzmín -0.016 -0.014 -0.012 -0.010 -0.008 -0.006 -0.004 -0.002 -0.000 

  Mzmàx -0.010 -0.009 -0.007 -0.006 -0.005 -0.004 -0.003 -0.001 -0.000 

 
 

Envolupants dels esforços en barres  

Posicions en la barra 
Barra Tipus de combinació Esforç 

0.000 m 0.389 m 0.584 m 0.974 m 1.363 m 1.753 m 2.142 m 2.337 m 2.726 m 

N17/N15 Acer laminat Nmín -0.742 -0.742 -0.742 -0.742 -0.742 -0.742 -0.742 -0.742 -0.742 

  Nmàx -0.440 -0.440 -0.440 -0.440 -0.440 -0.440 -0.440 -0.440 -0.440 

  Vymín 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 

  Vymàx 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 

  Vzmín -4.231 -3.018 -2.412 -1.199 0.008 0.727 1.445 1.805 2.523 

  Vzmàx -2.507 -1.789 -1.429 -0.711 0.014 1.226 2.439 3.045 4.258 

  Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mymín -2.532 -1.120 -0.592 0.066 0.203 0.060 -0.613 -1.147 -2.569 

  Mymàx -1.500 -0.664 -0.351 0.112 0.342 0.101 -0.363 -0.680 -1.522 

  Mzmín 0.013 0.011 0.010 0.009 0.007 0.005 0.004 0.003 0.001 

  Mzmàx 0.021 0.019 0.017 0.014 0.012 0.009 0.006 0.005 0.002 

 
 

Envolupants dels esforços en barres  

Posicions en la barra 
Barra Tipus de combinació Esforç 

0.000 m 0.479 m 0.958 m 1.437 m 1.916 m 2.394 m 2.873 m 3.352 m 3.831 m 

N15/N14 Acer laminat Nmín -1.532 -1.532 -1.532 -1.532 -1.532 -1.532 -1.532 -1.532 -1.532 

  Nmàx -0.908 -0.908 -0.908 -0.908 -0.908 -0.908 -0.908 -0.908 -0.908 

  Vymín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

  Vymàx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

  Vzmín -6.327 -4.836 -3.344 -1.853 -0.362 0.669 1.553 2.436 3.320 

  Vzmàx -3.749 -2.866 -1.982 -1.098 -0.215 1.129 2.620 4.111 5.602 

  Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 

  Mtmàx -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 

  Mymín -3.796 -1.123 0.495 1.233 1.547 1.438 0.907 -0.082 -2.408 

  Mymàx -2.249 -0.665 0.836 2.080 2.611 2.427 1.530 -0.049 -1.427 

  Mzmín 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 -0.000 

  Mzmàx 0.005 0.005 0.004 0.003 0.002 0.002 0.001 0.000 -0.000 

 
 

Envolupants dels esforços en barres  

Posicions en la barra 
Barra Tipus de combinació Esforç 

0.000 m 0.473 m 0.947 m 1.420 m 1.894 m 2.367 m 2.841 m 3.314 m 3.788 m 

N18/N17 Acer laminat Nmín -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 

  Nmàx -0.889 -0.889 -0.889 -0.889 -0.889 -0.889 -0.889 -0.889 -0.889 

  Vymín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 

  Vymàx -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 

  Vzmín -5.552 -4.077 -2.603 -1.129 0.204 1.078 1.951 2.825 3.699 

  Vzmàx -3.290 -2.416 -1.543 -0.669 0.345 1.819 3.293 4.767 6.241 

  Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mymín -2.378 -0.098 0.879 1.403 1.513 1.209 0.492 -1.078 -3.684 

  Mymàx -1.409 -0.058 1.483 2.367 2.552 2.040 0.830 -0.639 -2.183 

  Mzmín -0.001 0.001 0.002 0.004 0.005 0.007 0.008 0.010 0.012 

  Mzmàx -0.001 0.002 0.004 0.007 0.009 0.012 0.014 0.017 0.019 

 
 

Envolupants dels esforços en barres  

Posicions en la barra 
Barra Tipus de combinació Esforç 

0.000 m 0.427 m 0.641 m 1.068 m 1.495 m 1.922 m 2.349 m 2.563 m 2.990 m 

N19/N3 Acer laminat Nmín -12.821 -12.802 -12.792 -12.773 -12.753 -12.734 -12.714 -12.705 -12.685 

  Nmàx -7.598 -7.586 -7.581 -7.569 -7.557 -7.546 -7.534 -7.529 -7.517 

  Vymín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 

  Vymàx -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 

  Vzmín -0.626 -0.626 -0.626 -0.626 -0.626 -0.626 -0.626 -0.626 -0.626 

  Vzmàx -0.371 -0.371 -0.371 -0.371 -0.371 -0.371 -0.371 -0.371 -0.371 

  Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mymín -0.556 -0.289 -0.156 0.066 0.224 0.383 0.541 0.620 0.779 

  Mymàx -0.330 -0.171 -0.092 0.112 0.379 0.646 0.913 1.047 1.314 

  
Mzmín 

-0.021 -0.019 -0.017 -0.015 -0.013 -0.011 -0.008 -0.007 -0.005 
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  Mzmàx -0.012 -0.011 -0.010 -0.009 -0.008 -0.006 -0.005 -0.004 -0.003 

 
 

Envolupants dels esforços en barres  

Posicions en la barra 
Barra Tipus de combinació Esforç 

0.000 m 0.427 m 0.641 m 1.068 m 1.495 m 1.922 m 2.349 m 2.563 m 2.990 m 

N20/N2 Acer laminat Nmín -22.609 -22.584 -22.572 -22.547 -22.523 -22.498 -22.474 -22.461 -22.437 

  Nmàx -13.398 -13.383 -13.376 -13.361 -13.347 -13.332 -13.318 -13.310 -13.296 

  Vymín 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 

  Vymàx 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 

  Vzmín 0.424 0.424 0.424 0.424 0.424 0.424 0.424 0.424 0.424 

  Vzmàx 0.715 0.715 0.715 0.715 0.715 0.715 0.715 0.715 0.715 

  Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 

  Mtmàx -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 

  Mymín 0.451 0.270 0.179 -0.003 -0.308 -0.613 -0.918 -1.071 -1.376 

  Mymàx 0.761 0.455 0.303 -0.002 -0.182 -0.363 -0.544 -0.635 -0.816 

  Mzmín -0.008 -0.026 -0.035 -0.052 -0.070 -0.088 -0.106 -0.115 -0.132 

  Mzmàx -0.005 -0.015 -0.021 -0.031 -0.042 -0.052 -0.063 -0.068 -0.078 

 
 

Envolupants dels esforços en barres  

Posicions en la barra 
Barra Tipus de combinació Esforç 

0.000 m 0.427 m 0.641 m 1.068 m 1.495 m 1.922 m 2.349 m 2.563 m 2.990 m 

N21/N1 Acer laminat Nmín -23.156 -23.131 -23.119 -23.094 -23.070 -23.045 -23.021 -23.008 -22.984 

  Nmàx -13.722 -13.707 -13.700 -13.685 -13.671 -13.656 -13.642 -13.635 -13.620 

  Vymín 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 

  Vymàx 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 

  Vzmín -0.477 -0.477 -0.477 -0.477 -0.477 -0.477 -0.477 -0.477 -0.477 

  Vzmàx -0.283 -0.283 -0.283 -0.283 -0.283 -0.283 -0.283 -0.283 -0.283 

  Mtmín -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 

  Mtmàx -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 

  Mymín -0.371 -0.167 -0.065 0.082 0.203 0.324 0.445 0.505 0.626 

  Mymàx -0.220 -0.099 -0.039 0.139 0.343 0.547 0.751 0.853 1.057 

  Mzmín 0.073 0.034 0.015 -0.040 -0.105 -0.170 -0.235 -0.267 -0.333 

  Mzmàx 0.123 0.058 0.026 -0.023 -0.062 -0.101 -0.139 -0.158 -0.197 

 
 

Envolupants dels esforços en barres  

Posicions en la barra 
Barra Tipus de combinació Esforç 

0.000 m 0.427 m 0.641 m 1.068 m 1.495 m 1.922 m 2.349 m 2.563 m 2.990 m 

N22/N4 Acer laminat Nmín -12.773 -12.754 -12.744 -12.725 -12.705 -12.686 -12.666 -12.656 -12.637 

  Nmàx -7.569 -7.558 -7.552 -7.540 -7.529 -7.517 -7.506 -7.500 -7.489 

  Vymín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 

  Vymàx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

  Vzmín 0.439 0.439 0.439 0.439 0.439 0.439 0.439 0.439 0.439 

  Vzmàx 0.741 0.741 0.741 0.741 0.741 0.741 0.741 0.741 0.741 

  Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mymín 0.454 0.266 0.173 -0.025 -0.342 -0.658 -0.975 -1.133 -1.450 

  Mymàx 0.766 0.449 0.291 -0.015 -0.203 -0.390 -0.578 -0.672 -0.859 

  Mzmín -0.024 -0.023 -0.022 -0.021 -0.020 -0.019 -0.018 -0.018 -0.017 

  Mzmàx -0.014 -0.014 -0.013 -0.013 -0.012 -0.011 -0.011 -0.010 -0.010 

 
 

Envolupants dels esforços en barres  

Posicions en la barra 
Barra Tipus de combinació Esforç 

0.000 m 0.179 m 0.359 m 0.538 m 0.717 m 0.897 m 1.076 m 1.255 m 1.434 m 

N6/N16 Acer laminat Nmín -0.132 -0.132 -0.132 -0.132 -0.132 -0.132 -0.132 -0.132 -0.132 

  Nmàx -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 

  Vymín -0.100 -0.100 -0.100 -0.100 -0.100 -0.100 -0.100 -0.100 -0.100 

  Vymàx -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 

  Vzmín 0.953 0.957 0.961 0.966 0.970 0.975 0.979 0.983 0.988 

  Vzmàx 1.608 1.615 1.622 1.630 1.637 1.645 1.652 1.660 1.667 

  Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

  Mtmàx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

  Mymín 1.155 0.984 0.812 0.639 0.465 0.291 0.116 -0.101 -0.400 

  Mymàx 1.949 1.660 1.370 1.078 0.785 0.491 0.195 -0.060 -0.237 

  Mzmín -0.118 -0.100 -0.082 -0.064 -0.046 -0.028 -0.010 0.004 0.015 

  Mzmàx -0.070 -0.059 -0.049 -0.038 -0.027 -0.017 -0.006 0.008 0.026 

 
 

Envolupants dels esforços en barres  

Posicions en la barra 
Barra Tipus de combinació Esforç 

0.000 m 0.047 m 0.095 m 

N23/N24 Acer laminat Nmín -0.202 -0.202 -0.202 

  Nmàx -0.120 -0.120 -0.120 

  Vymín -0.235 -0.235 -0.235 

  Vymàx -0.139 -0.139 -0.139 

  Vzmín -0.746 -0.726 -0.707 

  Vzmàx -0.442 -0.430 -0.419 

  Mtmín 0.169 0.169 0.169 

  Mtmàx 0.285 0.285 0.285 

  Mymín -0.147 -0.113 -0.079 

  Mymàx -0.087 -0.067 -0.047 

  Mzmín -0.127 -0.116 -0.105 

  Mzmàx -0.075 -0.069 -0.062 
 
 

Envolupants dels esforços en barres  

Posicions en la barra 
Barra Tipus de combinació Esforç 

0.000 m 0.212 m 0.425 m 0.849 m 1.062 m 1.274 m 1.699 m 1.911 m 2.123 m 

N24/N25 Acer laminat Nmín -0.599 -0.540 -0.480 -0.361 -0.301 -0.242 -0.123 -0.063 -0.004 

  Nmàx -0.355 -0.320 -0.284 -0.214 -0.179 -0.143 -0.073 -0.038 -0.002 

  Vymín -0.235 -0.235 -0.235 -0.235 -0.235 -0.235 -0.235 -0.235 -0.235 

  Vymàx -0.139 -0.139 -0.139 -0.139 -0.139 -0.139 -0.139 -0.139 -0.139 

  Vzmín -0.426 -0.351 -0.277 -0.128 -0.054 0.012 0.100 0.145 0.189 

  Vzmàx -0.252 -0.208 -0.164 -0.076 -0.032 0.021 0.169 0.244 0.318 

  Mtmín 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 

  Mtmàx 0.157 0.157 0.157 0.157 0.157 0.157 0.157 0.157 0.157 

  Mymín -0.079 0.002 0.042 0.093 0.104 0.106 0.082 0.056 0.021 

  Mymàx -0.047 0.004 0.070 0.156 0.176 0.179 0.139 0.095 0.035 

  Mzmín -0.260 -0.210 -0.160 -0.060 -0.011 0.023 0.082 0.112 0.142 

  Mzmàx -0.154 -0.124 -0.095 -0.036 -0.006 0.039 0.139 0.189 0.239 

 
 

Envolupants dels esforços en barres  

Posicions en la barra 
Barra Tipus de combinació Esforç 

0.000 m 0.062 m 0.124 m 

N25/N13 Acer laminat Nmín -0.202 -0.202 -0.202 

  Nmàx -0.120 -0.120 -0.120 

  Vymín -0.235 -0.235 -0.235 
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  Vymàx -0.139 -0.139 -0.139 

  Vzmín 0.146 0.161 0.176 

  Vzmàx 0.246 0.272 0.298 

  Mtmín -0.027 -0.027 -0.027 

  Mtmàx -0.016 -0.016 -0.016 

  Mymín 0.021 0.011 0.001 

  Mymàx 0.035 0.019 0.001 

  Mzmín 0.169 0.177 0.186 

  Mzmàx 0.284 0.299 0.314 
 
 

Envolupants dels esforços en b arres  

Posicions en la barra 
Barra Tipus de combinació Esforç 

0.000 m 0.195 m 0.390 m 0.585 m 0.780 m 

N26/N23 Acer laminat Nmín -0.210 -0.210 -0.210 -0.210 -0.210 

  Nmàx -0.124 -0.124 -0.124 -0.124 -0.124 

  Vymín 0.270 0.270 0.270 0.270 0.270 

  Vymàx 0.455 0.455 0.455 0.455 0.455 

  Vzmín 0.091 0.113 0.134 0.156 0.178 

  Vzmàx 0.153 0.190 0.227 0.263 0.300 

  Mtmín 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 

  Mtmàx 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 

  Mymín 0.017 -0.004 -0.045 -0.093 -0.148 

  Mymàx 0.029 -0.003 -0.027 -0.055 -0.087 

  Mzmín 0.094 0.042 -0.019 -0.107 -0.196 

  Mzmàx 0.159 0.070 -0.011 -0.064 -0.116 
 
 

Envolupants dels esforços en barres  

Posicions en la barra 
Barra Tipus de combinació Esforç 

0.000 m 0.278 m 0.555 m 

N27/N28 Acer laminat Nmín -0.678 -0.678 -0.678 

  Nmàx -0.402 -0.402 -0.402 

  Vymín -0.241 -0.241 -0.241 

  Vymàx -0.143 -0.143 -0.143 

  Vzmín 0.147 0.178 0.209 

  Vzmàx 0.248 0.300 0.352 

  Mtmín -0.187 -0.187 -0.187 

  Mtmàx -0.111 -0.111 -0.111 

  Mymín 0.090 0.045 -0.014 

  Mymàx 0.152 0.076 -0.008 

  Mzmín -0.093 -0.026 0.024 

  Mzmàx -0.055 -0.015 0.041 
 
 

Envolupants dels esforços en barres  

Posicions en la barra 
Barra Tipus de combinació Esforç 

0.000 m 0.102 m 0.205 m 

N28/N23 Acer laminat Nmín 0.409 0.409 0.409 

  Nmàx 0.690 0.690 0.690 

  Vymín 0.005 0.005 0.005 

  Vymàx 0.008 0.008 0.008 

  Vzmín -1.050 -1.048 -1.046 

  Vzmàx -0.622 -0.621 -0.620 

  Mtmín 0.000 0.000 0.000 

  Mtmàx 0.000 0.000 0.000 

  Mymín -0.356 -0.249 -0.142 

  Mymàx -0.211 -0.147 -0.084 

  Mzmín 0.042 0.041 0.041 

  Mzmàx 0.070 0.069 0.069 
 
 

Envolupants dels esforços en barres  

Posicions en la barra 
Barra Tipus de combinació Esforç 

0.000 m 0.278 m 0.555 m 

N29/N30 Acer laminat Nmín 0.284 0.284 0.284 

  Nmàx 0.479 0.479 0.479 

  Vymín -0.463 -0.463 -0.463 

  Vymàx -0.274 -0.274 -0.274 

  Vzmín -0.252 -0.200 -0.148 

  Vzmàx -0.149 -0.119 -0.088 

  Mtmín -0.164 -0.164 -0.164 

  Mtmàx -0.097 -0.097 -0.097 

  Mymín 0.069 0.106 0.135 

  Mymàx 0.116 0.179 0.227 

  Mzmín -0.173 -0.044 0.050 

  Mzmàx -0.102 -0.026 0.084 
 
 

Envolupants dels esforços en barres  

Posicions en la barra 
Barra Tipus de combinació Esforç 

0.000 m 0.102 m 0.205 m 

N30/N26 Acer laminat Nmín -0.455 -0.455 -0.455 

  Nmàx -0.270 -0.270 -0.270 

  Vymín -0.210 -0.210 -0.210 

  Vymàx -0.124 -0.124 -0.124 

  Vzmín 0.088 0.090 0.091 

  Vzmàx 0.149 0.151 0.153 

  Mtmín 0.017 0.017 0.017 

  Mtmàx 0.029 0.029 0.029 

  Mymín -0.112 -0.128 -0.143 

  Mymàx -0.066 -0.076 -0.085 

  Mzmín 0.069 0.081 0.094 

  Mzmàx 0.116 0.137 0.159 
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Envolupants dels esforços en barres  

Posicions en la barra 
Barra Tipus de combinació Esforç 

0.000 m 0.208 m 0.417 m 0.625 m 0.833 m 1.042 m 1.250 m 

N31/N37 Acer laminat Nmín 0.652 0.681 0.711 0.741 0.771 0.801 0.831 

  Nmàx 1.099 1.150 1.200 1.251 1.301 1.352 1.402 

  Vymín -0.250 -0.250 -0.250 -0.250 -0.250 -0.250 -0.250 

  Vymàx -0.148 -0.148 -0.148 -0.148 -0.148 -0.148 -0.148 

  Vzmín -1.225 -1.162 -1.098 -1.035 -0.972 -0.909 -0.846 

  Vzmàx -0.726 -0.688 -0.651 -0.614 -0.576 -0.539 -0.501 

  Mtmín -0.099 -0.099 -0.099 -0.099 -0.099 -0.099 -0.099 

  Mtmàx -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 

  Mymín -1.536 -1.287 -1.052 -0.830 -0.621 -0.425 -0.242 

  Mymàx -0.910 -0.763 -0.623 -0.492 -0.368 -0.252 -0.143 

  Mzmín -0.162 -0.110 -0.057 -0.005 0.028 0.059 0.090 

  Mzmàx -0.096 -0.065 -0.034 -0.003 0.047 0.099 0.151 
 
 

Envolupants dels esforços en barres  

Posicions en la barra 
Barra Tipus de combinació Esforç 

0.000 m 0.207 m 0.413 m 0.620 m 0.827 m 1.034 m 1.240 m 

N37/N30 Acer laminat Nmín 0.348 0.381 0.413 0.445 0.477 0.510 0.542 

  Nmàx 0.588 0.642 0.697 0.751 0.806 0.860 0.914 

  Vymín -0.253 -0.253 -0.253 -0.253 -0.253 -0.253 -0.253 

  Vymàx -0.150 -0.150 -0.150 -0.150 -0.150 -0.150 -0.150 

  Vzmín -0.760 -0.692 -0.624 -0.556 -0.488 -0.420 -0.352 

  Vzmàx -0.450 -0.410 -0.370 -0.329 -0.289 -0.249 -0.208 

  Mtmín -0.131 -0.131 -0.131 -0.131 -0.131 -0.131 -0.131 

  Mtmàx -0.077 -0.077 -0.077 -0.077 -0.077 -0.077 -0.077 

  Mymín -0.350 -0.200 -0.064 0.034 0.098 0.154 0.201 

  Mymàx -0.207 -0.118 -0.038 0.058 0.166 0.260 0.340 

  Mzmín -0.168 -0.116 -0.064 -0.012 0.024 0.055 0.086 

  Mzmàx -0.100 -0.069 -0.038 -0.007 0.041 0.093 0.145 
 
 

Envolupants dels esforços en b arres  

Posicions en la barra 
Barra Tipus de combinació Esforç 

0.000 m 0.164 m 0.328 m 

N32/N31 Acer laminat Nmín -0.277 -0.273 -0.269 

  Nmàx -0.164 -0.162 -0.160 

  Vymín 0.148 0.148 0.148 

  Vymàx 0.250 0.250 0.250 

  Vzmín 0.962 0.962 0.962 

  Vzmàx 1.624 1.624 1.624 

  Mtmín -0.188 -0.188 -0.188 

  Mtmàx -0.111 -0.111 -0.111 

  Mymín 1.226 1.068 0.910 

  Mymàx 2.068 1.802 1.536 

  Mzmín 0.063 0.039 0.014 

  Mzmàx 0.106 0.065 0.024 
 
 

Envolupants dels esforços en barres  

Posicions en la barra 
Barra Tipus de combinació Esforç 

0.000 m 0.047 m 0.095 m 

N27/N33 Acer laminat Nmín 0.417 0.417 0.417 

  Nmàx 0.703 0.703 0.703 

  Vymín -0.199 -0.199 -0.199 

  Vymàx -0.118 -0.118 -0.118 

  Vzmín 0.089 0.100 0.111 

  Vzmàx 0.151 0.169 0.187 

  Mtmín 0.159 0.159 0.159 

  Mtmàx 0.268 0.268 0.268 

  Mymín 0.058 0.053 0.048 

  Mymàx 0.097 0.090 0.081 

  Mzmín -0.108 -0.098 -0.089 

  Mzmàx -0.064 -0.058 -0.053 
 
 

Envolupants dels esforços en barres  

Posicions en la barra 
Barra Tipus de combinació Esforç 

0.000 m 0.212 m 0.425 m 0.849 m 1.062 m 1.274 m 1.699 m 1.911 m 2.123 m 

N33/N34 Acer laminat Nmín 0.395 0.428 0.461 0.527 0.561 0.594 0.660 0.693 0.726 

  Nmàx 0.666 0.722 0.778 0.890 0.946 1.002 1.114 1.170 1.226 

  Vymín -0.199 -0.199 -0.199 -0.199 -0.199 -0.199 -0.199 -0.199 -0.199 

  Vymàx -0.118 -0.118 -0.118 -0.118 -0.118 -0.118 -0.118 -0.118 -0.118 

  Vzmín -0.293 -0.223 -0.153 -0.013 0.033 0.075 0.158 0.199 0.241 

  Vzmàx -0.174 -0.132 -0.091 -0.008 0.056 0.126 0.266 0.336 0.406 

  Mtmín 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 

  Mtmàx 0.154 0.154 0.154 0.154 0.154 0.154 0.154 0.154 0.154 

  Mymín 0.048 0.081 0.104 0.125 0.123 0.111 0.062 0.024 -0.039 

  Mymàx 0.081 0.136 0.176 0.212 0.207 0.188 0.104 0.040 -0.023 

  Mzmín -0.237 -0.195 -0.152 -0.068 -0.025 0.010 0.060 0.085 0.110 

  Mzmàx -0.141 -0.115 -0.090 -0.040 -0.015 0.017 0.102 0.144 0.186 

 
 

Envolupants dels esforços en barres  

Posicions en la barra 
Barra Tipus de combinació Esforç 

0.000 m 0.062 m 0.124 m 

N34/N12 Acer laminat Nmín 0.417 0.417 0.417 

  Nmàx 0.703 0.703 0.703 

  Vymín -0.199 -0.199 -0.199 

  Vymàx -0.118 -0.118 -0.118 

  Vzmín 0.642 0.656 0.670 

  Vzmàx 1.083 1.107 1.131 

  Mtmín 0.002 0.002 0.002 

  Mtmàx 0.004 0.004 0.004 

  Mymín -0.039 -0.107 -0.176 

  Mymàx -0.023 -0.063 -0.104 

  Mzmín 0.143 0.151 0.158 
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  Mzmàx 0.242 0.254 0.266 
 
 

Envolupants dels esforços en barres  

Posicions en la barra 
Barra Tipus de combinació Esforç 

0.000 m 0.195 m 0.390 m 0.585 m 0.780 m 

N29/N27 Acer laminat Nmín 0.274 0.274 0.274 0.274 0.274 

  Nmàx 0.463 0.463 0.463 0.463 0.463 

  Vymín 0.284 0.284 0.284 0.284 0.284 

  Vymàx 0.479 0.479 0.479 0.479 0.479 

  Vzmín 0.149 0.171 0.193 0.214 0.236 

  Vzmàx 0.252 0.289 0.325 0.362 0.398 

  Mtmín 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 

  Mtmàx 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116 

  Mymín 0.097 0.066 0.030 -0.016 -0.090 

  Mymàx 0.164 0.111 0.051 -0.010 -0.053 

  Mzmín 0.102 0.047 -0.014 -0.107 -0.201 

  Mzmàx 0.173 0.080 -0.008 -0.064 -0.119 
 
 

Envolupants dels esforços en barres  

Posicions en la barra 
Barra Tipus de combinació Esforç 

0.000 m 0.208 m 0.417 m 0.625 m 0.833 m 1.042 m 1.250 m 

N35/N38 Acer laminat Nmín -3.442 -3.388 -3.334 -3.280 -3.226 -3.172 -3.118 

  Nmàx -2.040 -2.008 -1.976 -1.944 -1.912 -1.880 -1.848 

  Vymín -0.251 -0.251 -0.251 -0.251 -0.251 -0.251 -0.251 

  Vymàx -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 

  Vzmín -1.008 -0.941 -0.873 -0.806 -0.738 -0.671 -0.603 

  Vzmàx -0.598 -0.558 -0.517 -0.477 -0.437 -0.397 -0.357 

  Mtmín -0.099 -0.099 -0.099 -0.099 -0.099 -0.099 -0.099 

  Mtmàx -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 

  Mymín -1.341 -1.138 -0.949 -0.774 -0.614 -0.467 -0.334 

  Mymàx -0.795 -0.675 -0.563 -0.459 -0.364 -0.277 -0.198 

  Mzmín -0.162 -0.110 -0.057 -0.005 0.028 0.059 0.090 

  Mzmàx -0.096 -0.065 -0.034 -0.003 0.047 0.100 0.152 
 
 

Envolupants dels esforços en barres  

Posicions en la barra 
Barra Tipus de combinació Esforç 

0.000 m 0.207 m 0.413 m 0.620 m 0.827 m 1.034 m 1.240 m 

N38/N28 Acer laminat Nmín -2.292 -2.234 -2.176 -2.118 -2.060 -2.002 -1.944 

  Nmàx -1.358 -1.324 -1.289 -1.255 -1.221 -1.186 -1.152 

  Vymín -0.249 -0.249 -0.249 -0.249 -0.249 -0.249 -0.249 

  Vymàx -0.147 -0.147 -0.147 -0.147 -0.147 -0.147 -0.147 

  Vzmín -0.675 -0.602 -0.530 -0.458 -0.385 -0.313 -0.240 

  Vzmàx -0.400 -0.357 -0.314 -0.271 -0.228 -0.185 -0.142 

  Mtmín -0.128 -0.128 -0.128 -0.128 -0.128 -0.128 -0.128 

  Mtmàx -0.076 -0.076 -0.076 -0.076 -0.076 -0.076 -0.076 

  Mymín -0.226 -0.094 0.014 0.074 0.126 0.169 0.202 

  Mymàx -0.134 -0.056 0.023 0.125 0.212 0.285 0.342 

  Mzmín -0.168 -0.117 -0.066 -0.014 0.022 0.053 0.083 

  Mzmàx -0.100 -0.069 -0.039 -0.008 0.037 0.089 0.140 
 
 

Envolupants dels esforços en barres  

Posicions en la barra 
Barra Tipus de combinació Esforç 

0.000 m 0.164 m 0.328 m 

N36/N35 Acer laminat Nmín -2.945 -2.941 -2.938 

  Nmàx -1.745 -1.743 -1.741 

  Vymín 0.149 0.149 0.149 

  Vymàx 0.251 0.251 0.251 

  Vzmín -2.058 -2.058 -2.058 

  Vzmàx -1.220 -1.220 -1.220 

  Mtmín -0.188 -0.188 -0.188 

  Mtmàx -0.111 -0.111 -0.111 

  Mymín 0.395 0.595 0.795 

  Mymàx 0.666 1.004 1.341 

  Mzmín 0.063 0.039 0.014 

  Mzmàx 0.106 0.065 0.024 
 
 

Envolupants dels esforços en barres  

Posicions en la barra 
Barra Tipus de combinació Esforç 

0.000 m 0.195 m 0.390 m 0.585 m 0.780 m 

N37/N38 Acer laminat Nmín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 

  Nmàx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

  Vymín 0.474 0.476 0.478 0.480 0.482 

  Vymàx 0.800 0.803 0.807 0.810 0.813 

  Vzmín -0.175 -0.172 -0.169 -0.166 -0.162 

  Vzmàx -0.104 -0.102 -0.100 -0.098 -0.096 

  Mtmín 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 

  Mtmàx 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 

  Mymín -0.067 -0.033 0.000 0.019 0.038 

  Mymàx -0.040 -0.020 0.000 0.033 0.065 

  Mzmín 0.186 0.093 0.000 -0.157 -0.315 

  Mzmàx 0.314 0.158 0.001 -0.093 -0.187 
 
 
Resistència 
 

Referències: 
 

N: Esforç axial (Tn) 
Vy: Esforç tallant segons l'eix local Y de la barra. (Tn) 
Vz: Esforç tallant segons l'eix local Z de la barra. (Tn) 
Mt: Moment torsor (Tn·m) 
My: Moment flector en el pla 'XY' (gir de la secció respecte a l'eix local 'Z' de la barra). (Tn·m) 
Mz: Moment flector en el pla 'XZ' (gir de la secció respecte a l'eix local 'Y' de la barra). (Tn·m) 
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Es esforços indicats són els corresponents a la combinació pèssima, és dir, aquella que demana la màxima resistència de 
la secció. 

 
Origen dels esforços pèssims: 
 

� G: Només gravitatòries 
� GV: Gravitatòries + vent 
� GS: Gravitatòries + sisme 
� GVS: Gravitatòries + vent + sisme 

 
 

Aprofitament de la resistència. La barra compleix amb les condicions de resistència de la norma si es compleix que R < 
100 %. 

 

Comprovació de resistència  

Esforços pèssims 
Barra 

R 

(%) 

 

Posició 
(m) N 

(Tn) 
Vy 

(Tn) 
Vz 

(Tn) 
Mt 

(Tn·m) 
My 

(Tn·m) 
Mz 

(Tn·m) 

Origen Estat 

N1/N2 36.48 0.000 0.578 0.011 -3.378 0.000 -2.142 0.014 G Compleix 

N2/N3 77.83 0.000 0.906 0.004 -7.496 0.000 -4.571 0.015 G Compleix 

N4/N1 73.38 3.788 0.759 0.003 7.330 0.000 -4.310 -0.010 G Compleix 

N5/N6 29.96 2.935 -0.388 0.048 -0.926 0.001 2.119 -0.141 G Compleix 

N7/N8 29.20 0.000 -0.054 -0.253 0.896 0.002 1.200 -0.327 G Compleix 

N9/N7 18.01 2.935 -0.300 0.033 -0.541 0.000 1.204 -0.096 G Compleix 

N10/N5 14.24 0.000 -1.194 -0.048 -0.388 0.001 -0.469 -0.155 G Compleix 

N11/N9 10.91 0.000 -0.809 -0.033 -0.300 0.001 -0.400 -0.106 G Compleix 

N6/N12 91.00 0.000 -0.149 -0.256 -2.533 0.170 -0.002 -0.023 G Compleix 

N12/N13 13.50 0.000 0.051 0.447 -1.399 -0.006 0.171 0.261 G Compleix 

N13/N7 13.14 0.000 0.286 0.245 -0.390 -0.004 0.991 0.235 G Compleix 

N3/N14 47.49 3.010 -5.602 -0.001 -1.532 0.000 2.408 -0.000 G Compleix 

N2/N8 18.40 0.000 -11.677 0.049 1.042 -0.032 1.208 -0.132 G Compleix 

N8/N15 35.82 2.790 -10.585 -0.006 0.790 0.003 -1.227 0.000 G Compleix 

N1/N16 16.91 0.000 -12.276 0.144 -0.658 -0.024 -1.110 -0.333 G Compleix 

N16/N17 34.39 2.790 -10.472 0.013 -0.758 0.002 1.152 0.000 G Compleix 

N4/N18 46.91 3.010 -5.552 -0.005 1.500 -0.001 -2.378 -0.000 G Compleix 

N17/N15 47.87 0.000 -0.742 0.007 -4.231 0.000 -2.532 0.021 G Compleix 

N15/N14 75.90 0.000 -1.532 0.001 -6.327 -0.000 -3.796 0.005 G Compleix 

N18/N17 75.08 3.788 -1.500 -0.005 6.241 0.000 -3.684 0.019 G Compleix 

N19/N3 42.41 2.990 -12.685 -0.005 -0.626 0.000 1.314 -0.005 G Compleix 

N20/N2 45.03 2.990 -22.437 0.042 0.715 -0.000 -1.376 -0.132 G Compleix 

N21/N1 47.53 2.990 -22.984 0.152 -0.477 -0.000 1.057 -0.333 G Compleix 

N22/N4 45.13 2.990 -12.637 -0.003 0.741 0.000 -1.450 -0.017 G Compleix 

N6/N16 26.20 0.000 -0.132 -0.100 1.608 -0.001 1.949 -0.118 G Compleix 

N23/N24 24.42 0.000 -0.202 -0.235 -0.746 0.285 -0.147 -0.127 G Compleix 

N24/N25 23.94 0.000 -0.599 -0.235 -0.426 0.157 -0.079 -0.260 G Compleix 

N25/N13 22.47 0.124 -0.202 -0.235 0.298 -0.027 0.001 0.314 G Compleix 

N26/N23 20.13 0.780 -0.210 0.455 0.300 0.143 -0.148 -0.196 G Compleix 

N27/N28 16.18 0.000 -0.678 -0.241 0.248 -0.187 0.152 -0.093 G Compleix 

N28/N23 13.69 0.000 0.690 0.008 -1.050 0.000 -0.356 0.070 G Compleix 

N29/N30 16.39 0.555 0.479 -0.463 -0.148 -0.164 0.227 0.084 G Compleix 

N30/N26 11.39 0.205 -0.455 -0.210 0.153 0.029 -0.143 0.159 G Compleix 

N31/N37 59.07 0.000 1.099 -0.250 -1.225 -0.099 -1.536 -0.162 G Compleix 

N37/N30 13.46 0.000 0.588 -0.253 -0.760 -0.131 -0.350 -0.168 G Compleix 

N32/N31 79.55 0.000 -0.277 0.250 1.624 -0.188 2.068 0.106 G Compleix 

N27/N33 21.86 0.000 0.703 -0.199 0.151 0.268 0.097 -0.108 G Compleix 

N33/N34 16.99 0.000 0.666 -0.199 -0.293 0.154 0.081 -0.237 G Compleix 

N34/N12 19.10 0.124 0.703 -0.199 1.131 0.004 -0.176 0.266 G Compleix 

N29/N27 14.37 0.780 0.463 0.479 0.398 0.116 -0.090 -0.201 G Compleix 

N35/N38 71.66 0.000 -3.442 -0.251 -1.008 -0.099 -1.341 -0.162 G Compleix 

N38/N28 27.57 1.240 -1.944 -0.249 -0.240 -0.128 0.342 0.140 G Compleix 

N36/N35 51.58 0.328 -2.938 0.251 -2.058 -0.188 1.341 0.024 G Compleix 

N37/N38 25.09 0.000 -0.002 0.800 -0.175 0.108 -0.067 0.314 G Compleix 
 
 

Fletxes 
 

Referències: 
 

Pos.: Valor de la coordenada sobre l'eix 'X' local del grup de fletxa en el punt on es produeix el valor pèssim de la 
fletxa. 
L.: Distància entre dos punts de tall consecutius de la deformada amb la recta que uneix els nusos extrems del grup 
de fletxa. 

 
Fletxes  

Fletxa màxima absoluta xy 
Fletxa màxima relativa xy 

Fletxa màxima absoluta xz 
Fletxa màxima relativa xz 

Fletxa activa absoluta xy 
Fletxa activa relativa xy 

Fletxa activa absoluta xz 
Fletxa activa relativa xz Grup 

Pos. 
(m) 

Fletxa 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Fletxa 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Fletxa 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Fletxa 
(mm) 

1.947 0.07 0.389 0.21 0.000 0.00 0.000 0.00 
N1/N2 

1.947 L/(>1000) 0.389 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

1.676 0.35 1.916 6.42 0.000 0.00 0.000 0.00 
N2/N3 

1.676 L/(>1000) 1.916 L/596.3 - L/(>1000) - L/(>1000) 

2.130 0.20 1.894 6.16 0.000 0.00 0.000 0.00 
N4/N1 

2.130 L/(>1000) 1.894 L/614.5 - L/(>1000) - L/(>1000) 

1.677 0.97 1.887 0.76 0.000 0.00 0.000 0.00 
N5/N6 

1.677 L/(>1000) 1.887 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

0.538 0.48 0.538 0.13 0.000 0.00 0.000 0.00 
N7/N8 

0.538 L/(>1000) 0.538 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

1.677 0.66 1.887 0.40 0.000 0.00 0.000 0.00 
N9/N7 

1.677 L/(>1000) 1.887 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

1.404 0.65 2.207 0.60 0.000 0.00 0.000 0.00 
N10/N5 

1.404 L/(>1000) 2.207 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

1.404 0.45 2.207 0.37 0.000 0.00 0.000 0.00 
N11/N9 

1.404 L/(>1000) 2.207 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

0.035 0.00 0.035 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 
N6/N12 

0.035 L/(>1000) 0.035 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

0.380 0.08 0.380 0.05 0.000 0.00 0.000 0.00 
N12/N13 

0.380 L/(>1000) 0.380 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

0.379 0.17 0.948 0.38 0.000 0.00 0.000 0.00 
N13/N7 

0.379 L/(>1000) 0.948 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

1.317 0.02 2.257 0.97 0.000 0.00 0.000 0.00 
N3/N14 

1.317 L/(>1000) 2.257 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

N2/N8 0.110 0.01 0.110 0.02 0.000 0.00 0.000 0.00 
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0.110 L/(>1000) 0.110 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

1.196 0.05 1.993 0.52 0.000 0.00 0.000 0.00 
N8/N15 

1.196 L/(>1000) 1.993 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

0.110 0.01 0.110 0.01 0.000 0.00 0.000 0.00 
N1/N16 

0.110 L/(>1000) 0.110 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

1.196 0.11 1.993 0.45 0.000 0.00 0.000 0.00 
N16/N17 

1.196 L/(>1000) 1.993 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

1.317 0.06 2.257 0.99 0.000 0.00 0.000 0.00 
N4/N18 

1.317 L/(>1000) 2.257 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

1.168 0.27 2.337 0.18 0.000 0.00 0.000 0.00 
N17/N15 

1.168 L/(>1000) 2.337 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

1.676 0.12 1.916 6.10 0.000 0.00 0.000 0.00 
N15/N14 

1.676 L/(>1000) 1.916 L/627.9 - L/(>1000) - L/(>1000) 

2.130 0.42 1.894 5.84 0.000 0.00 0.000 0.00 
N18/N17 

2.130 L/(>1000) 1.894 L/648.2 - L/(>1000) - L/(>1000) 

1.281 0.09 1.922 1.12 0.000 0.00 0.000 0.00 
N19/N3 

1.281 L/(>1000) 1.922 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

1.709 0.32 1.922 0.60 0.000 0.00 0.000 0.00 
N20/N2 

1.709 L/(>1000) 1.922 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

1.922 0.51 1.922 0.60 0.000 0.00 0.000 0.00 
N21/N1 

1.922 L/(>1000) 1.922 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

1.495 0.15 1.922 1.07 0.000 0.00 0.000 0.00 
N22/N4 

1.495 L/(>1000) 1.922 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

0.538 0.16 0.538 0.19 0.000 0.00 0.000 0.00 
N6/N16 

0.538 L/(>1000) 0.538 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

0.047 0.00 0.047 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 
N23/N24 

0.047 L/(>1000) 0.047 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

0.425 0.59 1.062 0.57 0.000 0.00 0.000 0.00 
N24/N25 

0.425 L/(>1000) 1.062 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

0.062 0.02 0.062 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 
N25/N13 

0.062 L/(>1000) 0.062 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

0.585 0.07 0.585 0.02 0.000 0.00 0.000 0.00 
N26/N23 

0.585 L/(>1000) 0.585 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

0.278 0.03 0.278 0.02 0.000 0.00 0.000 0.00 
N27/N28 

0.278 L/(>1000) 0.278 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

0.102 0.01 0.102 0.01 0.000 0.00 0.000 0.00 
N28/N23 

0.102 L/(>1000) 0.102 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

0.278 0.05 0.278 0.05 0.000 0.00 0.000 0.00 
N29/N30 

0.278 L/(>1000) 0.278 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

0.102 0.02 0.102 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 
N30/N26 

0.102 L/(>1000) 0.102 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

1.457 0.28 0.833 2.17 0.000 0.00 0.000 0.00 
N31/N30 

1.457 L/(>1000) 0.833 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

0.164 0.02 0.164 0.17 0.000 0.00 0.000 0.00 
N32/N31 

0.164 L/(>1000) 0.164 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

0.047 0.00 0.047 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 
N27/N33 

0.047 L/(>1000) 0.047 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

0.637 0.69 1.062 0.70 0.000 0.00 0.000 0.00 
N33/N34 

0.637 L/(>1000) 1.062 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

0.062 0.01 0.062 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 
N34/N12 

0.062 L/(>1000) 0.062 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

0.585 0.07 0.195 0.03 0.000 0.00 0.000 0.00 
N29/N27 

0.585 L/(>1000) 0.195 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

1.457 0.30 0.833 1.97 0.000 0.00 0.000 0.00 
N35/N28 

1.457 L/(>1000) 0.833 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

0.164 0.02 0.164 0.09 0.000 0.00 0.000 0.00 
N36/N35 

0.164 L/(>1000) 0.164 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

0.195 0.08 0.585 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 
N37/N38 

0.195 L/(>1000) 0.195 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

 
 
Plaques d'ancoratge 
 
Descripció 
 

Descripció  

Referència Placa base Disposició Rigiditzadors Perns 

N10,N11,N19, 
N22 

Ample X: 290 mm 
Ample Y: 290 mm 

Gruix: 20 mm 

Posició X: Tancada 
Posició Y: Tancada 

Paral.lels X: 2(100x40x10.0) 
Paral.lels Y: 2(100x40x10.0) 

4Ø20 mm L=30 cm 
Prolongació recta 

N20,N21 
Ample X: 300 mm 
Ample Y: 300 mm 

Gruix: 25 mm 

Posició X: Tancada 
Posició Y: Tancada 

Paral.lels X: 2(100x40x10.0) 
Paral.lels Y: 2(100x40x10.0) 

4Ø20 mm L=30 cm 
Prolongació recta 

N32 
Ample X: 200 mm 
Ample Y: 260 mm 

Gruix: 20 mm 

Posició X: Tancada 
Posició Y: Tancada 

Paral.lels X: - 
Paral.lels Y: - 

4Ø20 mm L=30 cm 
Prolongació recta 

N36 
Ample X: 200 mm 
Ample Y: 250 mm 

Gruix: 20 mm 

Posició X: Tancada 
Posició Y: Tancada 

Paral.lels X: - 
Paral.lels Y: - 

4Ø20 mm L=30 cm 
Prolongació recta 

 
Comprovació de les plaques d'ancoratge  
 

Referència: N10 
 -Placa base:  Ample X: 290 mm Ample Y: 290 mm Gruix: 20 mm 
 -Perns:  4Ø20 mm L=30 cm Prolongació recta 
 -Disposició:  Posició X: Tancada Posició Y: Tancada 
 -Rigiditzadors:  Paral.lels X: 2(100x40x10.0) Paral.lels Y: 2(100x40x10.0) 
 
Comprovació Valors Estat 

Separació mínima entre perns:  
3 diàmetres    

Mínim: 60 mm 
Calculat: 230 mm  Compleix 

Separació mínima perns-perfil:  
1.5 diàmetres    

Mínim: 30 mm 
Calculat: 35 mm  Compleix 

Separació mínima perns-vora:  
1.5 diàmetres    

Mínim: 30 mm 
Calculat: 30 mm  Compleix 

Esveltesa de rigiditzadors:  Màxim: 50    

-Paral.lels a X:   Calculat: 21.7   Compleix 

-Paral.lels a Y:   Calculat: 21.7   Compleix 

Longitud mínima del pern:  
Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.    

Mínim: 30 cm 
Calculat: 30 cm  Compleix 

Ancoratge pern en formigó:    

-Tracció:   Màxim: 5.228 Tn 
Calculat: 1.153 Tn  Compleix 

-Tallant:   Màxim: 3.66 Tn 
Calculat: 0.11 Tn  Compleix 
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-Tracció + Tallant:   Màxim: 5.228 Tn 
Calculat: 1.309 Tn  Compleix 

Tracció en espàrrec de perns:  Màxim: 12.803 Tn 
Calculat: 1.037 Tn  Compleix 

Tensió de Von Mises en espàrrec de perns:  Màxim: 5096.84 kp/cm² 
Calculat: 335.445 kp/cm²  Compleix 

Aixafament pern en placa:  
Límit del tallant en un pern actuant contra la placa    

Màxim: 22.426 Tn 
Calculat: 0.099 Tn  Compleix 

Tensió de Von Mises en seccions globals:  Màxim: 2803.26 kp/cm²   

-Dreta:   Calculat: 83.8069 kp/cm²  Compleix 

-Esquerra:   Calculat: 82.9819 kp/cm²  Compleix 

-Amunt:   Calculat: 109.838 kp/cm²  Compleix 

-Avall:   Calculat: 148.515 kp/cm²  Compleix 

Fletxa global equivalent:  
Limitació de la deformabilitat de les volades    

Mínim: 250  
Calculat: 100000   Compleix 

Tensió de Von Mises local:  
Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís    

Màxim: 2803.26 kp/cm² 
Calculat: 323.619 kp/cm²  Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions 

 

Referència: N11 
 -Placa base:  Ample X: 290 mm Ample Y: 290 mm Gruix: 20 mm 
 -Perns:  4Ø20 mm L=30 cm Prolongació recta 
 -Disposició:  Posició X: Tancada Posició Y: Tancada 
 -Rigiditzadors:  Paral.lels X: 2(100x40x10.0) Paral.lels Y: 2(100x40x10.0) 
 
Comprovació Valors Estat 

Separació mínima entre perns:  
3 diàmetres    

Mínim: 60 mm 
Calculat: 230 mm  Compleix 

Separació mínima perns-perfil:  
1.5 diàmetres    

Mínim: 30 mm 
Calculat: 35 mm  Compleix 

Separació mínima perns-vora:  
1.5 diàmetres    

Mínim: 30 mm 
Calculat: 30 mm  Compleix 

Esveltesa de rigiditzadors:  Màxim: 50    

-Paral.lels a X:   Calculat: 21.7   Compleix 

-Paral.lels a Y:   Calculat: 21.7   Compleix 

Longitud mínima del pern:  
Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.    

Mínim: 30 cm 
Calculat: 30 cm  Compleix 

Ancoratge pern en formigó:    

-Tracció:   Màxim: 5.228 Tn 
Calculat: 0.982 Tn  Compleix 

-Tallant:   Màxim: 3.66 Tn 
Calculat: 0.085 Tn  Compleix 

-Tracció + Tallant:   Màxim: 5.228 Tn 
Calculat: 1.104 Tn  Compleix 

Tracció en espàrrec de perns:  Màxim: 12.803 Tn 
Calculat: 0.884 Tn  Compleix 

Tensió de Von Mises en espàrrec de perns:  Màxim: 5096.84 kp/cm² 
Calculat: 285.078 kp/cm²  Compleix 

Aixafament pern en placa:  
Límit del tallant en un pern actuant contra la placa    

Màxim: 22.426 Tn 
Calculat: 0.076 Tn  Compleix 

Tensió de Von Mises en seccions globals:  Màxim: 2803.26 kp/cm²   

-Dreta:   Calculat: 70.9571 kp/cm²  Compleix 

-Esquerra:   Calculat: 64.1002 kp/cm²  Compleix 

-Amunt:   Calculat: 96.6948 kp/cm²  Compleix 

-Avall:   Calculat: 122.207 kp/cm²  Compleix 

Fletxa global equivalent:  
Limitació de la deformabilitat de les volades    

Mínim: 250  
Calculat: 100000   Compleix 

Tensió de Von Mises local:  
Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís    

Màxim: 2803.26 kp/cm² 
Calculat: 275.831 kp/cm²  Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions 
 

Referència: N19 
 -Placa base:  Ample X: 290 mm Ample Y: 290 mm Gruix: 20 mm 
 -Perns:  4Ø20 mm L=30 cm Prolongació recta 
 -Disposició:  Posició X: Tancada Posició Y: Tancada 
 -Rigiditzadors:  Paral.lels X: 2(100x40x10.0) Paral.lels Y: 2(100x40x10.0) 
 
Comprovació Valors Estat 

Separació mínima entre perns:  
3 diàmetres    

Mínim: 60 mm 
Calculat: 230 mm  Compleix 

Separació mínima perns-perfil:  
1.5 diàmetres    

Mínim: 30 mm 
Calculat: 35 mm  Compleix 

Separació mínima perns-vora:  
1.5 diàmetres    

Mínim: 30 mm 
Calculat: 30 mm  Compleix 

Esveltesa de rigiditzadors:  Màxim: 50    

-Paral.lels a X:   Calculat: 21.7   Compleix 

-Paral.lels a Y:   Calculat: 21.7   Compleix 

Longitud mínima del pern:  
Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.    

Mínim: 30 cm 
Calculat: 30 cm  Compleix 

Ancoratge pern en formigó:    

-Tracció:   Màxim: 5.228 Tn 
Calculat: 0 Tn  Compleix 

-Tallant:   Màxim: 3.66 Tn 
Calculat: 0.174 Tn  Compleix 

-Tracció + Tallant:   Màxim: 5.228 Tn 
Calculat: 0.249 Tn  Compleix 

Tracció en espàrrec de perns:  Màxim: 12.803 Tn 
Calculat: 0 Tn  Compleix 

Tensió de Von Mises en espàrrec de perns:  Màxim: 5096.84 kp/cm² 
Calculat: 96.0409 kp/cm²  Compleix 

Aixafament pern en placa:  
Límit del tallant en un pern actuant contra la placa    

Màxim: 22.426 Tn 
Calculat: 0.157 Tn  Compleix 

Tensió de Von Mises en seccions globals:  Màxim: 2803.26 kp/cm²   
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-Dreta:   Calculat: 211.41 kp/cm²  Compleix 

-Esquerra:   Calculat: 220.677 kp/cm²  Compleix 

-Amunt:   Calculat: 55.6969 kp/cm²  Compleix 

-Avall:   Calculat: 312.09 kp/cm²  Compleix 

Fletxa global equivalent:  
Limitació de la deformabilitat de les volades   Mínim: 250    

-Dreta:   Calculat: 95201.9   Compleix 

-Esquerra:   Calculat: 89573.8   Compleix 

-Amunt:   Calculat: 100000   Compleix 

-Avall:   Calculat: 52810.4   Compleix 

Tensió de Von Mises local:  
Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís    

Màxim: 2803.26 kp/cm² 
Calculat: 0 kp/cm²  Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions 

 

Referència: N20 
 -Placa base:  Ample X: 300 mm Ample Y: 300 mm Gruix: 25 mm 
 -Perns:  4Ø20 mm L=30 cm Prolongació recta 
 -Disposició:  Posició X: Tancada Posició Y: Tancada 
 -Rigiditzadors:  Paral.lels X: 2(100x40x10.0) Paral.lels Y: 2(100x40x10.0) 
 
Comprovació Valors Estat 

Separació mínima entre perns:  
3 diàmetres    

Mínim: 60 mm 
Calculat: 240 mm  Compleix 

Separació mínima perns-perfil:  
1.5 diàmetres    

Mínim: 30 mm 
Calculat: 30 mm  Compleix 

Separació mínima perns-vora:  
1.5 diàmetres    

Mínim: 30 mm 
Calculat: 30 mm  Compleix 

Esveltesa de rigiditzadors:  Màxim: 50    

-Paral.lels a X:   Calculat: 21.1   Compleix 

-Paral.lels a Y:   Calculat: 21.1   Compleix 

Longitud mínima del pern:  
Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.    

Mínim: 30 cm 
Calculat: 30 cm  Compleix 

Ancoratge pern en formigó:    

-Tracció:   Màxim: 5.228 Tn 
Calculat: 0 Tn  Compleix 

-Tallant:   Màxim: 3.66 Tn 
Calculat: 0.199 Tn  Compleix 

-Tracció + Tallant:   Màxim: 5.228 Tn 
Calculat: 0.285 Tn  Compleix 

Tracció en espàrrec de perns:  Màxim: 12.803 Tn 
Calculat: 0 Tn  Compleix 

Tensió de Von Mises en espàrrec de perns:  Màxim: 5096.84 kp/cm² 
Calculat: 109.997 kp/cm²  Compleix 

Aixafament pern en placa:  
Límit del tallant en un pern actuant contra la placa    

Màxim: 28.033 Tn 
Calculat: 0.179 Tn  Compleix 

Tensió de Von Mises en seccions globals:  Màxim: 2803.26 kp/cm²   

-Dreta:   Calculat: 251.842 kp/cm²  Compleix 

-Esquerra:   Calculat: 254.78 kp/cm²  Compleix 

-Amunt:   Calculat: 364.603 kp/cm²  Compleix 

-Avall:   Calculat: 103.814 kp/cm²  Compleix 

Fletxa global equivalent:  
Limitació de la deformabilitat de les volades   Mínim: 250    

-Dreta:   Calculat: 59505.6   Compleix 

-Esquerra:   Calculat: 58461.6   Compleix 

-Amunt:   Calculat: 38630.4   Compleix 

-Avall:   Calculat: 100000   Compleix 

Tensió de Von Mises local:  
Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís    

Màxim: 2803.26 kp/cm² 
Calculat: 0 kp/cm²  Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions 

 

Referència: N21 
 -Placa base:  Ample X: 300 mm Ample Y: 300 mm Gruix: 25 mm 
 -Perns:  4Ø20 mm L=30 cm Prolongació recta 
 -Disposició:  Posició X: Tancada Posició Y: Tancada 
 -Rigiditzadors:  Paral.lels X: 2(100x40x10.0) Paral.lels Y: 2(100x40x10.0) 
 
Comprovació Valors Estat 

Separació mínima entre perns:  
3 diàmetres    

Mínim: 60 mm 
Calculat: 240 mm  Compleix 

Separació mínima perns-perfil:  
1.5 diàmetres    

Mínim: 30 mm 
Calculat: 30 mm  Compleix 

Separació mínima perns-vora:  
1.5 diàmetres    

Mínim: 30 mm 
Calculat: 30 mm  Compleix 

Esveltesa de rigiditzadors:  Màxim: 50    

-Paral.lels a X:   Calculat: 21.1   Compleix 

-Paral.lels a Y:   Calculat: 21.1   Compleix 

Longitud mínima del pern:  
Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.    

Mínim: 30 cm 
Calculat: 30 cm  Compleix 

Ancoratge pern en formigó:    

-Tracció:   Màxim: 5.228 Tn 
Calculat: 0 Tn  Compleix 

-Tallant:   Màxim: 3.66 Tn 
Calculat: 0.14 Tn  Compleix 

-Tracció + Tallant:   Màxim: 5.228 Tn 
Calculat: 0.2 Tn  Compleix 

Tracció en espàrrec de perns:  Màxim: 12.803 Tn 
Calculat: 0 Tn  Compleix 

Tensió de Von Mises en espàrrec de perns:  Màxim: 5096.84 kp/cm² 
Calculat: 77.0491 kp/cm²  Compleix 

Aixafament pern en placa:  
Límit del tallant en un pern actuant contra la placa    

Màxim: 28.033 Tn 
Calculat: 0.126 Tn  Compleix 

Tensió de Von Mises en seccions globals:  Màxim: 2803.26 kp/cm²   
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-Dreta:   Calculat: 270.342 kp/cm²  Compleix 

-Esquerra:   Calculat: 228.536 kp/cm²  Compleix 

-Amunt:   Calculat: 180.566 kp/cm²  Compleix 

-Avall:   Calculat: 306.91 kp/cm²  Compleix 

Fletxa global equivalent:  
Limitació de la deformabilitat de les volades   Mínim: 250    

-Dreta:   Calculat: 53204.3   Compleix 

-Esquerra:   Calculat: 62797.5   Compleix 

-Amunt:   Calculat: 76779.4   Compleix 

-Avall:   Calculat: 46248   Compleix 

Tensió de Von Mises local:  
Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís    

Màxim: 2803.26 kp/cm² 
Calculat: 0 kp/cm²  Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions 

 

Referència: N22 
 -Placa base:  Ample X: 290 mm Ample Y: 290 mm Gruix: 20 mm 
 -Perns:  4Ø20 mm L=30 cm Prolongació recta 
 -Disposició:  Posició X: Tancada Posició Y: Tancada 
 -Rigiditzadors:  Paral.lels X: 2(100x40x10.0) Paral.lels Y: 2(100x40x10.0) 
 
Comprovació Valors Estat 

Separació mínima entre perns:  
3 diàmetres    

Mínim: 60 mm 
Calculat: 230 mm  Compleix 

Separació mínima perns-perfil:  
1.5 diàmetres    

Mínim: 30 mm 
Calculat: 35 mm  Compleix 

Separació mínima perns-vora:  
1.5 diàmetres    

Mínim: 30 mm 
Calculat: 30 mm  Compleix 

Esveltesa de rigiditzadors:  Màxim: 50    

-Paral.lels a X:   Calculat: 21.7   Compleix 

-Paral.lels a Y:   Calculat: 21.7   Compleix 

Longitud mínima del pern:  
Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.    

Mínim: 30 cm 
Calculat: 30 cm  Compleix 

Ancoratge pern en formigó:    

-Tracció:   Màxim: 5.228 Tn 
Calculat: 0.061 Tn  Compleix 

-Tallant:   Màxim: 3.66 Tn 
Calculat: 0.206 Tn  Compleix 

-Tracció + Tallant:   Màxim: 5.228 Tn 
Calculat: 0.356 Tn  Compleix 

Tracció en espàrrec de perns:  Màxim: 12.803 Tn 
Calculat: 0.054 Tn  Compleix 

Tensió de Von Mises en espàrrec de perns:  Màxim: 5096.84 kp/cm² 
Calculat: 114.904 kp/cm²  Compleix 

Aixafament pern en placa:  
Límit del tallant en un pern actuant contra la placa    

Màxim: 22.426 Tn 
Calculat: 0.185 Tn  Compleix 

Tensió de Von Mises en seccions globals:  Màxim: 2803.26 kp/cm²   

-Dreta:   Calculat: 224.017 kp/cm²  Compleix 

-Esquerra:   Calculat: 234.452 kp/cm²  Compleix 

-Amunt:   Calculat: 362.441 kp/cm²  Compleix 

-Avall:   Calculat: 15.3081 kp/cm²  Compleix 

Fletxa global equivalent:  
Limitació de la deformabilitat de les volades   Mínim: 250    

-Dreta:   Calculat: 97499.7   Compleix 

-Esquerra:   Calculat: 90101.2   Compleix 

-Amunt:   Calculat: 44850.5   Compleix 

-Avall:   Calculat: 100000   Compleix 

Tensió de Von Mises local:  
Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís    

Màxim: 2803.26 kp/cm² 
Calculat: 16.7227 kp/cm²  Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions 

 

Referència: N32 
 -Placa base:  Ample X: 200 mm Ample Y: 260 mm Gruix: 20 mm 
 -Perns:  4Ø20 mm L=30 cm Prolongació recta 
 -Disposició:  Posició X: Tancada Posició Y: Tancada 
 
Comprovació Valors Estat 

Separació mínima entre perns:  
3 diàmetres    

Mínim: 60 mm 
Calculat: 140 mm  Compleix 

Separació mínima perns-perfil:  
1.5 diàmetres    

Mínim: 30 mm 
Calculat: 50 mm  Compleix 

Separació mínima perns-vora:  
1.5 diàmetres    

Mínim: 30 mm 
Calculat: 30 mm  Compleix 

Longitud mínima del pern:  
Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.    

Mínim: 30 cm 
Calculat: 30 cm  Compleix 

Ancoratge pern en formigó:    

-Tracció:   Màxim: 5.228 Tn 
Calculat: 6.323 Tn  Compleix 

-Tallant:   Màxim: 3.66 Tn 
Calculat: 0.813 Tn  Compleix 

-Tracció + Tallant:   Màxim: 5.228 Tn 
Calculat: 7.485 Tn  Compleix 

Tracció en espàrrec de perns:  Màxim: 12.803 Tn 
Calculat: 5.673 Tn  Compleix 

Tensió de Von Mises en espàrrec de perns:  Màxim: 5096.84 kp/cm² 
Calculat: 1853.52 kp/cm²  Compleix 

Aixafament pern en placa:  
Límit del tallant en un pern actuant contra la placa    

Màxim: 22.426 Tn 
Calculat: 0.732 Tn  Compleix 

Tensió de Von Mises en seccions globals:  Màxim: 2803.26 kp/cm²   

-Dreta:   Calculat: 630.939 kp/cm²  Compleix 

-Esquerra:   Calculat: 915.757 kp/cm²  Compleix 

-Amunt:   Calculat: 2121.51 kp/cm²  Compleix 

-Avall:   Calculat: 2524.97 kp/cm²  Compleix 



Projecte de Rehabilitació i Reforma d’un habitatge unifamiliar                    42 

 

 

Fletxa global equivalent:  
Limitació de la deformabilitat de les volades   Mínim: 250    

-Dreta:   Calculat: 37933.2   Compleix 

-Esquerra:   Calculat: 9715.68   Compleix 

-Amunt:   Calculat: 761.077   Compleix 

-Avall:   Calculat: 745.088   Compleix 

Tensió de Von Mises local:  
Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís    

Màxim: 2803.26 kp/cm² 
Calculat: 0 kp/cm²  Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions 
 

Referència: N36 
 -Placa base:  Ample X: 200 mm Ample Y: 250 mm Gruix: 20 mm 
 -Perns:  4Ø20 mm L=30 cm Prolongació recta 
 -Disposició:  Posició X: Tancada Posició Y: Tancada 
 
Comprovació Valors Estat 

Separació mínima entre perns:  
3 diàmetres    

Mínim: 60 mm 
Calculat: 140 mm  Compleix 

Separació mínima perns-perfil:  
1.5 diàmetres    

Mínim: 30 mm 
Calculat: 48 mm  Compleix 

Separació mínima perns-vora:  
1.5 diàmetres    

Mínim: 30 mm 
Calculat: 30 mm  Compleix 

Longitud mínima del pern:  
Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.    

Mínim: 30 cm 
Calculat: 30 cm  Compleix 

Ancoratge pern en formigó:    

-Tracció:   Màxim: 5.228 Tn 
Calculat: 1.69 Tn  Compleix 

-Tallant:   Màxim: 3.66 Tn 
Calculat: 0.937 Tn  Compleix 

-Tracció + Tallant:   Màxim: 5.228 Tn 
Calculat: 3.028 Tn  Compleix 

Tracció en espàrrec de perns:  Màxim: 12.803 Tn 
Calculat: 1.517 Tn  Compleix 

Tensió de Von Mises en espàrrec de perns:  Màxim: 5096.84 kp/cm² 
Calculat: 578.572 kp/cm²  Compleix 

Aixafament pern en placa:  
Límit del tallant en un pern actuant contra la placa    

Màxim: 22.426 Tn 
Calculat: 0.843 Tn  Compleix 

Tensió de Von Mises en seccions globals:  Màxim: 2803.26 kp/cm²   

-Dreta:   Calculat: 414.064 kp/cm²  Compleix 

-Esquerra:   Calculat: 210.851 kp/cm²  Compleix 

-Amunt:   Calculat: 843.815 kp/cm²  Compleix 

-Avall:   Calculat: 551.645 kp/cm²  Compleix 

Fletxa global equivalent:  
Limitació de la deformabilitat de les volades   Mínim: 250    

-Dreta:   Calculat: 22120.8   Compleix 

-Esquerra:   Calculat: 100000   Compleix 

-Amunt:   Calculat: 2430.01   Compleix 

-Avall:   Calculat: 5270.47   Compleix 

Tensió de Von Mises local:  
Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís    

Màxim: 2803.26 kp/cm² 
Calculat: 0 kp/cm²  Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions 
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4.4 Càlcul dels fonaments 
 
La operació següent es calcular la  fonamentació que s’haurà de realitzar,  tot tenint en compte la fonamentació 
actual, que  consta de sabata correguda al llarg de les dues parets de càrrega  la qual  te les següents 
dimensions:  
 

 
 
Es considerarà una tensió admissible del terreny de 2Kg/cm2 
 
El procediment a seguir serà el següent: 
-Càlcul de la fonamentació  com si no hi  hagués fonamentació  existent 
-Un cop calculada la fonamentació necessària es faran els treballs d’ampliació de fonament o no 
 
Elements de fonamentació aïllats 
 
Descripció 
 

Referències Material Geometria Armat 

N10 
 Sabata quadrada 

Ample: 80.0 cm 
Gruix: 50.0 cm 

X: 4Ø16 c/ 20 
Y: 4Ø16 c/ 20 

N19 i N22 
Formigó: HA-25, Control estadístico 
Acer: B 500 S, Control reducido 

Sabata quadrada 
Ample: 90.0 cm 
Gruix: 50.0 cm 

X: 4Ø16 c/ 20 
Y: 4Ø16 c/ 20 

N20 i N21 
 Sabata quadrada 

Ample: 100.0 cm 
Gruix: 50.0 cm 

X: 5Ø16 c/ 20 
Y: 5Ø16 c/ 20 

(N11 - N32 - N36) 

 Sabata rectangular centrada 
Ample sabata X: 100.0 cm 
Ample sabata Y: 195.0 cm 
Gruix: 50.0 cm 

Sup X: 8Ø12 c/ 25 
Sup Y: 4Ø12 c/ 25 
Inf X: 8Ø16 c/ 25 
Inf Y: 4Ø16 c/ 25 

 

 
 
Comprovació 
 

Referència: N10 

Dimensions: 80 x 80 x 50 

Armats: Xi:Ø16 c/ 20 Yi:Ø16 c/ 20 

Comprovació Valors Estat 

Tensions sobre el terreny:  
Criteri de CYPE     

-Tensió mitja en situacions persistents:   Màxim: 2 kp/cm² 
Calculat: 0.686 kp/cm²  Compleix 

-Tensió màxima acc. gravitatories:   Màxim: 2.5 kp/cm² 
Calculat: 1.735 kp/cm²  Compleix 

Flexió en la sabata:    

-En direcció X:   Moment: 0.13 Tn·m  Compleix 

-En direcció Y:   Moment: 0.40 Tn·m  Compleix 

Bolcada de la sabata:  
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els 
coeficients de seguritat a la bolcada son majors que els valors 
estrictes exigits per totes les combinacions d'equilibri. 
    

-En direcció X:   Reserva seguretat: 408.8 %  Compleix 

-En direcció Y:   Reserva seguretat: 37.2 %  Compleix 

Compressió obliqua en la sabata:  
Criteri de CYPE    

Màxim: 509.69 Tn/m² 
Calculat: 3.02 Tn/m²  Compleix 

Tallant en la sabata:    

-En direcció X:   Tallant: 0.00 Tn  Compleix 

-En direcció Y:   Tallant: 0.00 Tn  Compleix 
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Cantell mínim:  
Artícle 59.8.1 (norma EHE-   

Mínim: 25 cm 
Calculat: 50 cm  Compleix 

Espai per ancorar inicis en fonamentació:  
-N10:    

Mínim: 30 cm 
Calculat: 42 cm  Compleix 

Quantia geomètrica mínima:  
Criteri de CYPE   Mínim: 0.0018    

-En direcció X:   Calculat: 0.0021   Compleix 

-En direcció Y:   Calculat: 0.0021   Compleix 

Quantia mínima necessària per flexió:  
Artícle 42.3.2 (norma EHE-  Calculat: 0.0021    

-Armat inferior direcció X:   Mínim: 0.0001   Compleix 

-Armat inferior direcció Y:   Mínim: 0.0002   Compleix 

Diàmetre mínim de les barres:  
-Graella inferior:   
Recomanació de l'Article 59.8.2 (norma    

Mínim: 12 mm 
Calculat: 16 mm  Compleix 

Separació màxima entre barres:  
Artícle 59.8.2 (norma EHE-  Màxim: 30 cm   

-Armat inferior direcció X:   Calculat: 20 cm  Compleix 

-Armat inferior direcció Y:   Calculat: 20 cm  Compleix 

Separació mínima entre barres:  
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991   Mínim: 10 cm   

-Armat inferior direcció X:   Calculat: 20 cm  Compleix 

-Armat inferior direcció Y:   Calculat: 20 cm  Compleix 

Longitud d'ancoratge:  
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991   Mínim: 16 cm   

-Armat inf. direcció X cap a dr:   Calculat: 16 cm  Compleix 

-Armat inf. direcció X cap a esq:   Calculat: 16 cm  Compleix 

-Armat inf. direcció Y cap a dalt:   Calculat: 16 cm  Compleix 

-Armat inf. direcció Y cap a baix:   Calculat: 16 cm  Compleix 

Longitud mínima de les potes:  Mínim: 16 cm   

-Armat inf. direcció X cap a dr:   Calculat: 16 cm  Compleix 

-Armat inf. direcció X cap a esq:   Calculat: 16 cm  Compleix 

-Armat inf. direcció Y cap a dalt:   Calculat: 16 cm  Compleix 

-Armat inf. direcció Y cap a baix:   Calculat: 16 cm  Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions 
 

Referència: N19 

Dimensions: 90 x 90 x 50 

Armats: Xi:Ø16 c/ 20 Yi:Ø16 c/ 20 

Comprovació Valors Estat 

Tensions sobre el terreny:  
Criteri de CYPE     

-Tensió mitja en situacions persistents:   Màxim: 2 kp/cm² 
Calculat: 1.297 kp/cm²  Compleix 

-Tensió màxima acc. gravitatories:   Màxim: 2.5 kp/cm² 
Calculat: 1.841 kp/cm²  Compleix 

Flexió en la sabata:    

-En direcció X:   Moment: 1.24 Tn·m  Compleix 

-En direcció Y:   Moment: 0.94 Tn·m  Compleix 

Bolcada de la sabata:  
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els 
coeficients de seguritat a la bolcada son majors que els valors 
estrictes exigits per totes les combinacions d'equilibri. 
    

-En direcció X:   Reserva seguretat: 634.6 %  Compleix 

-En direcció Y:   Reserva seguretat: 27071.3 %  Compleix 

Compressió obliqua en la sabata:  
Criteri de CYPE    

Màxim: 509.69 Tn/m² 
Calculat: 32.54 Tn/m²  Compleix 

Tallant en la sabata:    

-En direcció X:   Tallant: 0.00 Tn  Compleix 

-En direcció Y:   Tallant: 0.00 Tn  Compleix 

Cantell mínim:  
Artícle 59.8.1 (norma EHE-   

Mínim: 25 cm 
Calculat: 50 cm  Compleix 

Espai per ancorar inicis en fonamentació:  
-N19:    

Mínim: 30 cm 
Calculat: 42 cm  Compleix 

Quantia geomètrica mínima:  
Criteri de CYPE   Mínim: 0.0018    

-En direcció X:   Calculat: 0.0021   Compleix 

-En direcció Y:   Calculat: 0.0021   Compleix 

Quantia mínima necessària per flexió:  
Artícle 42.3.2 (norma EHE-  Calculat: 0.0021    

-Armat inferior direcció X:   Mínim: 0.0004   Compleix 

-Armat inferior direcció Y:   Mínim: 0.0003   Compleix 

Diàmetre mínim de les barres:  
-Graella inferior:   
Recomanació de l'Article 59.8.2 (norma    

Mínim: 12 mm 
Calculat: 16 mm  Compleix 

Separació màxima entre barres:  
Artícle 59.8.2 (norma EHE-  Màxim: 30 cm   

-Armat inferior direcció X:   Calculat: 20 cm  Compleix 

-Armat inferior direcció Y:   Calculat: 20 cm  Compleix 

Separació mínima entre barres:  
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991   Mínim: 10 cm   

-Armat inferior direcció X:   Calculat: 20 cm  Compleix 

-Armat inferior direcció Y:   Calculat: 20 cm  Compleix 

Longitud d'ancoratge:  
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991   Mínim: 16 cm   

-Armat inf. direcció X cap a dr:   Calculat: 16 cm  Compleix 
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-Armat inf. direcció X cap a esq:   Calculat: 16 cm  Compleix 

-Armat inf. direcció Y cap a dalt:   Calculat: 16 cm  Compleix 

-Armat inf. direcció Y cap a baix:   Calculat: 16 cm  Compleix 

Longitud mínima de les potes:  Mínim: 16 cm   

-Armat inf. direcció X cap a dr:   Calculat: 16 cm  Compleix 

-Armat inf. direcció X cap a esq:   Calculat: 16 cm  Compleix 

-Armat inf. direcció Y cap a dalt:   Calculat: 16 cm  Compleix 

-Armat inf. direcció Y cap a baix:   Calculat: 16 cm  Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions 

 

Referència: N20 

Dimensions: 100 x 100 x 50 

Armats: Xi:Ø16 c/ 20 Yi:Ø16 c/ 20 

Comprovació Valors Estat 

Tensions sobre el terreny:  
Criteri de CYPE     

-Tensió mitja en situacions persistents:   Màxim: 2 kp/cm² 
Calculat: 1.799 kp/cm²  Compleix 

-Tensió màxima acc. gravitatories:   Màxim: 2.5 kp/cm² 
Calculat: 2.302 kp/cm²  Compleix 

Flexió en la sabata:    

-En direcció X:   Moment: 2.27 Tn·m  Compleix 

-En direcció Y:   Moment: 1.87 Tn·m  Compleix 

Bolcada de la sabata:  
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els 
coeficients de seguritat a la bolcada son majors que els valors 
estrictes exigits per totes les combinacions d'equilibri. 
    

-En direcció X:   Reserva seguretat: 986.6 %  Compleix 

-En direcció Y:   Reserva seguretat: 95466.2 %  Compleix 

Compressió obliqua en la sabata:  
Criteri de CYPE    

Màxim: 509.69 Tn/m² 
Calculat: 55.47 Tn/m²  Compleix 

Tallant en la sabata:    

-En direcció X:   Tallant: 0.00 Tn  Compleix 

-En direcció Y:   Tallant: 0.00 Tn  Compleix 

Cantell mínim:  
Artícle 59.8.1 (norma EHE-   

Mínim: 25 cm 
Calculat: 50 cm  Compleix 

Espai per ancorar inicis en fonamentació:  
-N20:    

Mínim: 30 cm 
Calculat: 42 cm  Compleix 

Quantia geomètrica mínima:  
Criteri de CYPE   Mínim: 0.0018    

-En direcció X:   Calculat: 0.0021   Compleix 

-En direcció Y:   Calculat: 0.0021   Compleix 

Quantia mínima necessària per flexió:  
Artícle 42.3.2 (norma EHE-  Calculat: 0.0021    

-Armat inferior direcció X:   Mínim: 0.0006   Compleix 

-Armat inferior direcció Y:   Mínim: 0.0005   Compleix 

Diàmetre mínim de les barres:  
-Graella inferior:   
Recomanació de l'Article 59.8.2 (norma    

Mínim: 12 mm 
Calculat: 16 mm  Compleix 

Separació màxima entre barres:  
Artícle 59.8.2 (norma EHE-  Màxim: 30 cm   

-Armat inferior direcció X:   Calculat: 20 cm  Compleix 

-Armat inferior direcció Y:   Calculat: 20 cm  Compleix 

Separació mínima entre barres:  
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991   Mínim: 10 cm   

-Armat inferior direcció X:   Calculat: 20 cm  Compleix 

-Armat inferior direcció Y:   Calculat: 20 cm  Compleix 

Longitud d'ancoratge:  
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991   Mínim: 16 cm   

-Armat inf. direcció X cap a dr:   Calculat: 16 cm  Compleix 

-Armat inf. direcció X cap a esq:   Calculat: 16 cm  Compleix 

-Armat inf. direcció Y cap a dalt:   Calculat: 16 cm  Compleix 

-Armat inf. direcció Y cap a baix:   Calculat: 16 cm  Compleix 

Longitud mínima de les potes:  Mínim: 16 cm   

-Armat inf. direcció X cap a dr:   Calculat: 16 cm  Compleix 

-Armat inf. direcció X cap a esq:   Calculat: 16 cm  Compleix 

-Armat inf. direcció Y cap a dalt:   Calculat: 16 cm  Compleix 

-Armat inf. direcció Y cap a baix:   Calculat: 16 cm  Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions 

 

Referència: N21 

Dimensions: 100 x 100 x 50 

Armats: Xi:Ø16 c/ 20 Yi:Ø16 c/ 20 

Comprovació Valors Estat 

Tensions sobre el terreny:  
Criteri de CYPE     

-Tensió mitja en situacions persistents:   Màxim: 2 kp/cm² 
Calculat: 1.84 kp/cm²  Compleix 

-Tensió màxima acc. gravitatories:   Màxim: 2.5 kp/cm² 
Calculat: 2.199 kp/cm²  Compleix 

Flexió en la sabata:    

-En direcció X:   Moment: 2.13 Tn·m  Compleix 

-En direcció Y:   Moment: 1.98 Tn·m  Compleix 

Bolcada de la sabata:  
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els 
coeficients de seguritat a la bolcada son majors que els valors 
estrictes exigits per totes les combinacions d'equilibri. 
    

-En direcció X:   Reserva seguretat: 1937.4 %  Compleix 

-En direcció Y:   Reserva seguretat: 6126.1 %  Compleix 
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Compressió obliqua en la sabata:  
Criteri de CYPE    

Màxim: 509.69 Tn/m² 
Calculat: 56.81 Tn/m²  Compleix 

Tallant en la sabata:    

-En direcció X:   Tallant: 0.00 Tn  Compleix 

-En direcció Y:   Tallant: 0.00 Tn  Compleix 

Cantell mínim:  
Artícle 59.8.1 (norma EHE-   

Mínim: 25 cm 
Calculat: 50 cm  Compleix 

Espai per ancorar inicis en fonamentació:  
-N21:    

Mínim: 30 cm 
Calculat: 42 cm  Compleix 

Quantia geomètrica mínima:  
Criteri de CYPE   Mínim: 0.0018    

-En direcció X:   Calculat: 0.0021   Compleix 

-En direcció Y:   Calculat: 0.0021   Compleix 

Quantia mínima necessària per flexió:  
Artícle 42.3.2 (norma EHE-  Calculat: 0.0021    

-Armat inferior direcció X:   Mínim: 0.0006   Compleix 

-Armat inferior direcció Y:   Mínim: 0.0005   Compleix 

Diàmetre mínim de les barres:  
-Graella inferior:   
Recomanació de l'Article 59.8.2 (norma    

Mínim: 12 mm 
Calculat: 16 mm  Compleix 

Separació màxima entre barres:  
Artícle 59.8.2 (norma EHE-  Màxim: 30 cm   

-Armat inferior direcció X:   Calculat: 20 cm  Compleix 

-Armat inferior direcció Y:   Calculat: 20 cm  Compleix 

Separació mínima entre barres:  
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991   Mínim: 10 cm   

-Armat inferior direcció X:   Calculat: 20 cm  Compleix 

-Armat inferior direcció Y:   Calculat: 20 cm  Compleix 

Longitud d'ancoratge:  
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991   Mínim: 16 cm   

-Armat inf. direcció X cap a dr:   Calculat: 16 cm  Compleix 

-Armat inf. direcció X cap a esq:   Calculat: 16 cm  Compleix 

-Armat inf. direcció Y cap a dalt:   Calculat: 16 cm  Compleix 

-Armat inf. direcció Y cap a baix:   Calculat: 16 cm  Compleix 

Longitud mínima de les potes:  Mínim: 16 cm   

-Armat inf. direcció X cap a dr:   Calculat: 16 cm  Compleix 

-Armat inf. direcció X cap a esq:   Calculat: 16 cm  Compleix 

-Armat inf. direcció Y cap a dalt:   Calculat: 16 cm  Compleix 

-Armat inf. direcció Y cap a baix:   Calculat: 16 cm  Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions 

 

Referència: N22 

Dimensions: 90 x 90 x 50 

Armats: Xi:Ø16 c/ 20 Yi:Ø16 c/ 20 

Comprovació Valors Estat 

Tensions sobre el terreny:  
Criteri de CYPE     

-Tensió mitja en situacions persistents:   Màxim: 2 kp/cm² 
Calculat: 1.293 kp/cm²  Compleix 

-Tensió màxima acc. gravitatories:   Màxim: 2.5 kp/cm² 
Calculat: 2.001 kp/cm²  Compleix 

Flexió en la sabata:    

-En direcció X:   Moment: 1.33 Tn·m  Compleix 

-En direcció Y:   Moment: 0.93 Tn·m  Compleix 

Bolcada de la sabata:  
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els 
coeficients de seguritat a la bolcada son majors que els valors 
estrictes exigits per totes les combinacions d'equilibri. 
    

-En direcció X:   Reserva seguretat: 459.9 %  Compleix 

-En direcció Y:   Reserva seguretat: 25028.3 %  Compleix 

Compressió obliqua en la sabata:  
Criteri de CYPE    

Màxim: 509.69 Tn/m² 
Calculat: 32.41 Tn/m²  Compleix 

Tallant en la sabata:    

-En direcció X:   Tallant: 0.00 Tn  Compleix 

-En direcció Y:   Tallant: 0.00 Tn  Compleix 

Cantell mínim:  
Artícle 59.8.1 (norma EHE-   

Mínim: 25 cm 
Calculat: 50 cm  Compleix 

Espai per ancorar inicis en fonamentació:  
-N22:    

Mínim: 30 cm 
Calculat: 42 cm  Compleix 

Quantia geomètrica mínima:  
Criteri de CYPE   Mínim: 0.0018    

-En direcció X:   Calculat: 0.0021   Compleix 

-En direcció Y:   Calculat: 0.0021   Compleix 

Quantia mínima necessària per flexió:  
Artícle 42.3.2 (norma EHE-  Calculat: 0.0021    

-Armat inferior direcció X:   Mínim: 0.0004   Compleix 

-Armat inferior direcció Y:   Mínim: 0.0003   Compleix 

Diàmetre mínim de les barres:  
-Graella inferior:   
Recomanació de l'Article 59.8.2 (norma    

Mínim: 12 mm 
Calculat: 16 mm  Compleix 

Separació màxima entre barres:  
Artícle 59.8.2 (norma EHE-  Màxim: 30 cm   

-Armat inferior direcció X:   Calculat: 20 cm  Compleix 

-Armat inferior direcció Y:   Calculat: 20 cm  Compleix 

Separació mínima entre barres:  
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991   Mínim: 10 cm   

-Armat inferior direcció X:   Calculat: 20 cm  Compleix 
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-Armat inferior direcció Y:   Calculat: 20 cm  Compleix 

Longitud d'ancoratge:  
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991   Mínim: 16 cm   

-Armat inf. direcció X cap a dr:   Calculat: 16 cm  Compleix 

-Armat inf. direcció X cap a esq:   Calculat: 16 cm  Compleix 

-Armat inf. direcció Y cap a dalt:   Calculat: 16 cm  Compleix 

-Armat inf. direcció Y cap a baix:   Calculat: 16 cm  Compleix 

Longitud mínima de les potes:  Mínim: 16 cm   

-Armat inf. direcció X cap a dr:   Calculat: 16 cm  Compleix 

-Armat inf. direcció X cap a esq:   Calculat: 16 cm  Compleix 

-Armat inf. direcció Y cap a dalt:   Calculat: 16 cm  Compleix 

-Armat inf. direcció Y cap a baix:   Calculat: 16 cm  Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions 

 

Referència: (N11 - N32 - N36) 

Dimensions: 100 x 195 x 50 

Armats: Xi:Ø16 c/ 25 Yi:Ø16 c/ 25 Xs:Ø12 c/ 25 Ys:Ø12 c/ 25 

Comprovació Valors Estat 

Tensions sobre el terreny:  
Criteri de CYPE     

-Tensió mitja en situacions persistents:   Màxim: 2 kp/cm² 
Calculat: 0.762 kp/cm²  Compleix 

-Tensió màxima acc. gravitatories:   Màxim: 2.5 kp/cm² 
Calculat: 1.904 kp/cm²  Compleix 

Flexió en la sabata:    

-En direcció X:   Moment: 1.57 Tn·m  Compleix 

-En direcció Y:   Moment: -0.62 Tn·m  Compleix 

Bolcada de la sabata:  
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els 
coeficients de seguritat a la bolcada son majors que els valors 
estrictes exigits per totes les combinacions d'equilibri. 
    

-En direcció X:   Reserva seguretat: 34.4 %  Compleix 

-En direcció Y:   Reserva seguretat: 444.3 %  Compleix 

Compressió obliqua en la sabata:  
Criteri de CYPE    

Màxim: 509.69 Tn/m² 
Calculat: 9.63 Tn/m²  Compleix 

Tallant en la sabata:    

-En direcció X:   Tallant: 0.00 Tn  Compleix 

-En direcció Y:   Tallant: 0.00 Tn  Compleix 

Cantell mínim:  
Artícle 59.8.1 (norma EHE-   

Mínim: 25 cm 
Calculat: 50 cm  Compleix 

Espai per ancorar inicis en fonamentació:  Mínim: 30 cm   

-N11:   Calculat: 42 cm  Compleix 

-N32:   Calculat: 42 cm  Compleix 

-N36:   Calculat: 42 cm  Compleix 

Quantia geomètrica mínima:  
Criteri de CYPE   Mínim: 0.0018    

-En direcció X:   Calculat: 0.0026   Compleix 

-En direcció Y:   Calculat: 0.0026   Compleix 

Quantia mínima necessària per flexió:  
Artícle 42.3.2 (norma EHE-    

-Armat inferior direcció X:   Mínim: 0.0002  
Calculat: 0.0017   Compleix 

-Armat inferior direcció Y:   Mínim: 0.0001  
Calculat: 0.0017   Compleix 

-Armat superior direcció X:   Mínim: 0.0001  
Calculat: 0.001   Compleix 

-Armat superior direcció Y:   Mínim: 0.0002  
Calculat: 0.001   Compleix 

Diàmetre mínim de les barres:  
Recomanació de l'Article 59.8.2 (norma   Mínim: 12 mm   

-Graella inferior:   Calculat: 16 mm  Compleix 

-Graella superior:   Calculat: 12 mm  Compleix 

Separació màxima entre barres:  
Artícle 59.8.2 (norma EHE-  Màxim: 30 cm   

-Armat inferior direcció X:   Calculat: 25 cm  Compleix 

-Armat inferior direcció Y:   Calculat: 25 cm  Compleix 

-Armat superior direcció X:   Calculat: 25 cm  Compleix 

-Armat superior direcció Y:   Calculat: 25 cm  Compleix 

Separació mínima entre barres:  
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991   Mínim: 10 cm   

-Armat inferior direcció X:   Calculat: 25 cm  Compleix 

-Armat inferior direcció Y:   Calculat: 25 cm  Compleix 

-Armat superior direcció X:   Calculat: 25 cm  Compleix 

-Armat superior direcció Y:   Calculat: 25 cm  Compleix 

Longitud d'ancoratge:  
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991     

-Armat inf. direcció X cap a dr:   Mínim: 16 cm 
Calculat: 17 cm  Compleix 

-Armat inf. direcció X cap a esq:   Mínim: 16 cm 
Calculat: 17 cm  Compleix 

-Armat inf. direcció Y cap a dalt:   Mínim: 16 cm 
Calculat: 17 cm  Compleix 

-Armat inf. direcció Y cap a baix:   Mínim: 16 cm 
Calculat: 17 cm  Compleix 

-Armat sup. direcció X cap a dr:   Mínim: 15 cm 
Calculat: 15 cm  Compleix 

-Armat sup. direcció X cap a esq:   Mínim: 15 cm 
Calculat: 15 cm  Compleix 

-Armat sup. direcció Y cap a dalt:   Mínim: 15 cm 
Calculat: 60 cm  Compleix 
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-Armat sup. direcció Y cap a baix:   Mínim: 15 cm 
Calculat: 43 cm  Compleix 

Longitud mínima de les potes:    

-Armat inf. direcció X cap a dr:   Mínim: 16 cm 
Calculat: 17 cm  Compleix 

-Armat inf. direcció X cap a esq:   Mínim: 16 cm 
Calculat: 17 cm  Compleix 

-Armat inf. direcció Y cap a dalt:   Mínim: 16 cm 
Calculat: 17 cm  Compleix 

-Armat inf. direcció Y cap a baix:   Mínim: 16 cm 
Calculat: 17 cm  Compleix 

-Armat sup. direcció X cap a dr:   Mínim: 12 cm 
Calculat: 15 cm  Compleix 

-Armat sup. direcció X cap a esq:   Mínim: 12 cm 
Calculat: 15 cm  Compleix 

-Armat sup. direcció Y cap a dalt:   Mínim: 12 cm 
Calculat: 15 cm  Compleix 

-Armat sup. direcció Y cap a baix:   Mínim: 12 cm 
Calculat: 15 cm  Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions 

 
L’esquema resultant de l’ampliació dels fonaments ens  donarà la següent disposició: 

 
 

 

4.5 Càlcul de l’apuntalament 
 
Els puntals a col·locar seran STEN 3.2m 

 
 
L’ hipòtesi de càrregues que hauran de suportar serà el  propi dels forjats superiors de PB i P1 i la paret de 
càrrega central: 
 
Pes de forjats: 

( ) mlKNmKN /01.15=225.2+538.1×/4=33.1×3 2  

Pes paret de càrrega P1: 

mlKNmKN /07.6=1×7.2×15.0×/01.15 3  
 
Total = 21.08  KN/ml 
 
Si el puntal suporta càrregues de 17.10 KN en una alçada de 2.75 que es el nostre cas, la distancia màxima a col·locar-los 
serà: 

m
mKN

KN
8.0=

/05.21
17

 

 

4.6 Càlcul d’asnelles 
 
Es col·locaran asnelles per a descarregar la paret de planta baixa alhora de realitzar la primera part de 
l’estintolament, planta baixa. Aquestes es col·locaran amb un intereix de 40 cm. i seran perfils laminars HEBs 140 
Per tant la càrrega que rebran serà:  
 
Pes de forjats: 

( ) mlKNmKN /01.15=225.2+538.1×/4=33.1×3 2  

Pes paret de càrrega P1: 

mlKNmKN /07.6=1×7.2×15.0×/01.15 3  
 
Total = 21.08  KN/ml 
 
Per tant amb un intereix de 40 cm la càrrega que suportarà cada asnella serà 
 

mlKNmlKN /432.8=4.0×/08.21  
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Asnella L=3.35 
Resultats 
 

 

Comprovació 
 

admσcmkgcmcmkg <2/14.348=3216/.75200  

 
Gràfics de resultats 
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Asnella L=4.09 
Resultats 
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Comprovació 
 

admσcmkgcmcmkg <2/88.363=3216/.78600  

 
Gràfics de resultats 
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4.7 Càlcul del dintell de finestral 
 
En aquest punt  hem de calcular el dintell-jàssera que resistirà les càrregues que la part de sobre del finestral a la 
planta primera.  
 

 
 

La hipòtesi de càlcul serà la mateixa utilitzada en el càlcul del dintell en planta primera i la càrrega que actuarà 
sobre l’element estructural serà: 
 

mlKN /5.13=225.2×07.6  
 
Utilitzarem un perfil IPE 140 
 
Resultats: 
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Comprovació 
 

admσcmkgcmcmkg <2/76.333=33.77/.25800  

 
Gràfics de resultats 
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5. Memòria Instal·lació Fontaneria 
 

5.1 Objecte del projecte 
 
Aquest projecte  té per objectiu definir les característiques tècniques de la instal·lació receptora de  fontaneria per 
, en conformitat amb la normativa vigent, realitzar el subministrament d’aigua sanitària a un edifici unifamiliar. 
 

5.2 Normativa 
 
Per a la realització del projecte s’han tingut en compte les següents normatives, reglaments i ordenances vigents : 
CTE-HS4 CTE- “subministro de agua”. 
Normes UNE, d’obligat compliment, per al dimensionat de canonades i en general qualsevol altre element de la 
instal·lació d’aigua. 
 

5.3 Descripció de la instal·lació 
 
Tenim una connexió amb la xarxa de distribució d’aigües, per tant tenim un cabal regular i una pressió suficient. 
Des de la xarxa de companyia, que es troba situada per la via pública per davant de la façana principal 
connectarem una escomesa fins a comptador situada en una arqueta encastada en el reixat d’entrada, la línia 
general d’alimentació transcorrerà encastada fins a accedir a l’habitatge. Un cop a l’edifici transcorrerà vista 
darrera envà trasdossat per sala d’estar i bany de PB i per fals sostre en cuina. Després transcorrerà encastada 
per la paret mitgera en el pati fins a alimentar al interacumulador de la instal·lació de les plaques solars. Les 
derivacions a habitacions humides tindran clau de pas tant en aigua freda com en aigua calenta. L’alimentació 
dels banys de la planta primera es realitzarà amb muntants situats segons plànols.  
  

5.4 Dimensionat de la instal·lació 
 
Per al dimensionat de la instal·lació de fontaneria s’utilitzarà el mètode ajustat, per a garantir que la pèrdua de 
càrrega degut al traçat de la instal·lació sigui la mínima per a garantir el correcte abastiment d’aigua sanitària. 
Càlcul de cabal 
 

Planta Local Aparell 
cabal IFF 

(l/s) 
Aigüera 0,2 

Rentavaixelles 0,2 
Rentadora 0,2 

Cuina 

Aixeta aïllada (pati) 0,2 
C. Auxiliar Aixeta aïllada 0,2 

Vàter 0,1 
Lavabo 0,1 

Planta Baixa 

Lavabo 
Lavabo 0,1 
Dutxa 0,2 

Lavabo 0,1 Bany 1 
Vàter 0,1 
Dutxa 0,1 

Lavabo 0,2 

Planta 
Primera 

Bany 2 
Vàter 0,1 

  TOTAL 2,1 

 
El consum d’aigua calenta sanitària (ACS) s’estima en 0.5 l/s  tenint en compte el factor de simultaneïtat. La 
producció de l’aigua calenta es realitzarà mitjançant col·lectors de plaques solars, amb la previsió de producció de 
l’aigua calenta per escalfador instantani alimentat amb gas natural. En aquest apartat es farà el supòsit 
d’alimentació de l’ACS per l’escalfador de gas natural. Al cabal obtingut total aplicarem un coeficient de 
simultaneïtat (K1) per el número d’aparells que tindrà la instal·lació. 
 

28.0=
114

1
=

1

1
=1

n
K  

 
n= número d’aparells 
 
Cabal Total 
 

min/2.61=60×/08.1=5.0+58.0=1.2×28.0= lslCv  
 

Cabal necessari 
(l/min) 

Cabal subministrament 
(l/min) 

Cabal d’acumulació 
(l/min) 

61.2 >61.2 0.0 

 
Aquest quadre ens justifica la no necessitat de la col·locació d’un dipòsit per a acumulació d’aigua per a garantir 
les necessitats de l’edifici. 
 
Dimensionat de la instal·lació interior de l’edific i 
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Cabal l/s Ø 
Tram 

IFF ACS 

nº 
aparells 

mm 

A-B  - 0,6 4 20/22 

B-C  - 0,8 6 20/22 

C-D - 1,4 9 26/28 

D-E 0,2 1,4 10 26/28 

E-F 1 1,4 11 33/35 

F-G 1,3 1,4 12 33/35 

G-H 2,1 1,4 14 33/35 

G-I 2,1 1,4 14 40/42 

 
El circuit de retorn, que circularà paral·lel a la canonada d’aigua calenta, tindrà el mateix diàmetre que el circuit de 
aigua calenta sanitària. 

 

Cabal l/s Ø 
Tram 

IFF ACS 

nº 
aparells 

mm 

Cuina 0,8 0,6 4 20/22 

Bany 1 0,3 0,2 6 20/22 

Bany 2 0,4 0,3 9 20/22 

Bany 3 0,4 0,3 10 20/22 

 
En les derivacions als aparells els diàmetres seran: 
 
Vàter  12mm 
Lavabo 12mm 
Dutxa 12mm 
Aigüera 12mm  
Rentadora 20mm 
Rentaplats 12mm 
Aixeta auxiliar 12mm 
 
 
 
 
 

5.5 Assaigs i verificacions 
 
Tots els elements i accessoris que integren les instal·lacions seran objecte de les proves reglamentaries, abans 
de procedir a l’encastament de les canonades, les empreses instal·ladores estan obligades a efectuar la següent 
prova: 
Prova de resistència mecànica i estanqueïtat, aquesta prova es realitzarà amb pressió hidràulica: 
-Serà objecte d’aquesta prova totes les canonades, elements i accessoris que integren la instal·lació 
 
-L’assaig s’efectuarà a 20 kg/cm2, per a iniciar l’assaig s’omplirà d’aigua tota la instal·lació mantenint obertes les 
aixetes terminals fins que s’asseguri la purga completa de la instal·lació i que no quedi aire. Llavors es tancaran 
totes les aixetes  que han servit de purga i el de la font d’alimentació. A continuació s’utilitzarà la bomba, que ja ha 
d’estar connectada i es mantindrà el seu funcionament fins a arribar a la pressió de prova. Un cop aconseguida, 
es tancarà tota la instal·lació per a assegurar-se que no existeix cap pèrdua 
 
-A continuació es disminuirà la pressió fins arribar a la de servei, amb un mínim de 6 kg/cm2 i es mantindrà 
aquesta pressió durant quinze minuts. Es donarà per bona la instal·lació si durant aquest temps la lectura del 
manòmetre ha sigut constant. El manòmetre a utilitzar en aquest assaig haurà de tenir presició de dècimes de 
kg/cm2. 
 
-Les pressions esmentades anteriorment es refereixen al nivell inferior de la instal·lació 
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6. Memòria Instal·lació energia solar tèrmica 
 

6.1 Descripció de la instal·lació 
 
La instal·lació serà la principal productora d’aigua calenta i serà recolzada per la instal·lació de gas 
Els col·lectors es col·locaran en la coberta de la construcció auxiliar amb una orientació cap al sud geogràfic i una 
inclinació de 41º. 
El circuit que s’instal·larà  serà tancat, es a dir constarà de dos circuits independents, el circuit primari, que 
contindrà el fluid caloportador, connectarà l’interacumulador amb els col·lectors i transmetrà l’energia absorbida 
per aquestes. El circuit secundari connectarà l’interacumulador  amb la caldera, que formarà part del sistema de 
recolzament per a la producció d’ACS. 
 

6.2 Components de la instal·lació: 
 
Col·lectors solars 
Suports dels col·lectors 
Grup de bombes 
Vas d’expansió 
Sistema de control 
Interacumulador 
Sistema de recolzament 
Canonades i aïllants 
Anticongelant 
Vàlvules i claus 
 

6.3 Càlcul de la instal·lació 
 
Dades climàtiques de la localització de Cardedeu 
  

 
 

Consum estimat d’aigua calenta sanitària 

 
Selecció del col·lector 
Segons el CTE DB-HE4 estableix els següents marges de superficie per a la cobertura solar 

 
Col·locació de 2 col·lectors P.S 2.0 de la marca comercial ROCA en disposició de 1 fila amb una orientació al sud 
i una inclinació de 41º 
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Cobertura solar 

 

 
 

Necessitat Kcal 
Producció Kcal plaques solars 

 
Dimensionat del volum de l’acumulador 
 
Tenint en compte que la instal·lació constarà d’una superfície total de 3.84 m2, el volum total de l’acumulador  
serà per tant: 

l4.302=06×84.3  
 

  
Interacumulador  AS 300-2 E 
 
 
Circuit primari 
 

 
 

Agafarem la canonada normalitzada de 12/14 mm 
 
El fluid caloportador que circularà per el sistema caloportador que circularà per el circuit tancat serà una barreja 
d’aigua i anticongelant (propilenglicol).  
 
Per a la circulació del circuit utilitzarem un grup hidràulic KHS 10 de la marca ROCA 

 

 
Grup hidràulic KHS 10 
 
Circuit secundari 
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Connectarà a una caldera Mural LAURA20/20 que estarà col·locada en el mateix recinte i serà la que 
proporcionarà el recolzament al sistema de col·lectors solars. 

 
 
Vas d’expansió 

 
El vas d’expansió escollit serà Vasoflex solar N18 de la marca ROCA 
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7. Memòria Instal·lació Sanejament  
 

7.1 Objecte del projecte 
 
L’objecte d’aquest apartat del projecte de la instal·lació de sanejament es el de definir les característiques 
tècniques de la instal·lació de sanejament per a realitzar la evacuació de les aigües residuals que inclouen les 
aigües pluvials i les fecals. 
 

7.2 Normativa 
 
Per a la realització del projecte s’han tingut en compte les següents normatives, reglaments i ordenances vigents: 
-CTE DB-HS Salubridad 
-NBE –IISDA-75 Salubridad en edificios 
-Normes UNE-EN 12200 per a baixants pluvials i UNE-EN 1401 per a connexió a la xarxa de sanejament 
 

7.3 Descripció de la instal·lació 
 
Es proposa un sistema separatiu, es a dir el sistema de baixants d’aigües pluvials i el d’aigües fecals seran 
independents. Tot i que la població de Cardedeu encara no te una xarxa separativa. 
 
En el sistema d’aigües pluvial, el total de cabal a evacuar serà el recollit per els elements que la conformen i es 
compondrà de les següents àrees d’influència (susceptibles de recollir aigües pluvials): Coberta plana  edifici 
principal (73.65 m2) i coberta plana edificació auxiliar (< 50 m2) i tot el pati que envolta les edificacions (103.6 m2).  
Els baixants pluvials finalitzaran el seu recorregut  sota paviment del pati, on es trobaran amb els baixants 
horitzontals enterrats per via arquetes i afavorint la circulació de l’aigua, la instal·lació finalitzarà en una arqueta 
enregistrable situada just abans d’arribar fins a la xarxa municipal. En el pati perimetral de la parcel·la es situarà 
el nombre de boneres que la norma exigeixi per tal de seguir evacuant les aigües que es puguin acumular, tot 
practicant les pendents corresponents. 
 
En el sistema d’aigües residuals de planta baixa tenim un lavabo on hi ha un vàter i dos piques de lavabo, una 
cuina amb una aigüera, rentadora i rentavaixelles. En la planta primera tenim dos banys amb vàter, dutxa i pica 
de lavabo. 
La disposició de la instal·lació serà similar a la de la xarxa d’evacuació de les aigües pluvials, en aquest cas els 
dos banys de planta primera tindran la connexió dels baixants dels aparells per el cel ras de la planta baixa, 
aquests aniran fins a l’envà trasdossat del lavabo de planta baixa on es connectaran a la xarxa horitzontal 
enterrada. En planta baixa el s baixants del lavabo aniran connectats sota paviment al ramal horitzontal, tal com 
els baixants de la cuina. El ramal horitzontal, llavors anirà a buscar la xarxa municipal amb pas paral·lela a la 
façana principal. 
 
Les derivacions d’evacuació interior es trobaran als aparells mitjançant el sistema de sifons individuals. Tindrem 
dues tipologies de baixants en funció de les aigües que recullin. En relació als materials utilitzats serà el mateix 
per a les dues tipologies, canonades de PVC de sèrie calenta, per les columnes d’aigües residuals,i per altra 
banda per als baixants d’aigües pluvials s’utilitzarà el PVC de sèrie freda. 
 
A la base de tots els baixants es situaran arquetes a peu de baixant, de maó massís amb l’interior enlluït i tapes 
amb junta de goma per a una total estanqueïtat i evitar la sortida de olors. Al final del recorregut del col·lector 
d’aigües fecals es disposarà una arqueta sifònica registrable i d’aquest últim element sortirà la connexió a la xarxa 
de clavegueram. 
 

7.4 Càlcul de la evacuació d’aigües residuals 
 
Per al càlcul dels diàmetres s’utilitzarà el sistema de càlcul per unitat de descàrrega per aparell seguint amb la 
normativa CTE DB-HS5  Salubridad. 
 
Derivació individual 
 
Les unitats de descàrrega assignades a cada aparell s’indiquen a la següent taula, considerant que l’edifici es 
considera per a ús privat. 
 

 
 
 

Aparell 
Unitats de 
descàrrega 

Ø nominal de sifó i 
derivació (mm) 

Ø nominal de 
projecte (mm) 

Lavabo 1 32 40 

Dutxa 2 40 40 Bany 1 (P1) 

Vàter 4 100 110 

Lavabo 1 32 40 

Dutxa 2 40 40 Bany 2 (P1) 

Vàter 4 100 110 

Vàter 4 100 110 
Lavabo (PB) 

Lavabo 1 32 40 

Aigüera 3 40 40 

Rentadora 3 40 40 Cuina (PB) 

Rentavaixelles 3 40 40 
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Col·lectors 
 
A la següent taula es presenten calculats els diàmetres per a col·lectors. Per a la elecció dels diàmetres s’ha 
tingut en compte les unitats de descàrrega i el desnivell que serà del 2%. A l’hora de calcular les seccions 
nominals s’han tingut en compte les prescripcions vigents en el DB-HS del CTE. 
Els diàmetres calculats amb les corresponents pendents dels col·lectors estan descrits als plànols d’instal·lacions. 
 

 
 

 
Baixants 
 
Per al càlcul del baixant que recollirà les derivacions individuals i col·lectors dels aparells dels banys de planta 
primera es tindrà de referència la taula 4.4 del CTE DB-HS5  
 

 
El diàmetre nominal seria de 60 mm però com no podem disminuir el diàmetre, ja que tenim 2 vàters amb 
diàmetre de 110 mm s’optarà per un diàmetre de 150 mm. 

Ventilació 
 
El sistema de ventilació a disposar d’acord amb la normativa vigent serà el de ventilació primària. Aquest sistema 
consisteix en la prolongació vertical del baixant, fins a arribar a l’exterior per coberta. Per al correcte funcionament 
el baixant es prolongarà 1.3 m per sobre de cota de rasant de la coberta, a més es col·locarà un “sombrerete” 
com a precaució de l’efecte xemeneia i que impedeixi l’entrada de cossos estranys. 
 

7.5 Càlcul de la evacuació d’aigües pluvials 
 
Per al càlcul dels diàmetres s’utilitzarà el sistema de càlcul per unitat de descàrrega per aparell seguint amb la 
normativa CTE DB-HS5  Salubridad. 
 
Buneres 
 
La coberta plana de l’edificació principal, es de nova construcció, parcial, es a dir actualment té una part de 
coberta plana i una part de coberta inclinada. La part de coberta plana té una bunera existent i aquesta es 
reutilitzarà. Amb la referència de la taula 4.6 es construiria una bunera més tal com es grafia en els plànols, per 
tant tindria un total de 2 buneres. 
 

 
 
La coberta plana de l’edificació auxiliar, que desguassa amb una bunera, es mantindrà degut a la poca àrea de 
recollida inferior a 50 m2.  
En la resta de recollida d’aigües pluvials, superfície del pati l’àrea d’actuació es de 103 m2. Segons la taula 4.6 el 
número de buneres serà 3. 
El diàmetre serà de 1.5 a  2 vegades el diàmetre del baixant o canonada a la que anirà connectada. 
 
Baixants 
 
En el dimensionat dels baixants (amb un total de 3),  s’utilitzarà la taula 4.8 : 
 

 
Aplicarem un coeficient  f als diàmetres dels baixants en funció de la intensitat pluviomètrica (i) de Cardedeu , 
obtinguda seguint amb l’annex B del document bàsic de salubritat, amb la situació de Cardedeu dins del mapa 
d’isoyetes, veure la següent figura  
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Un cop ubicat al mapa s’introduirà en la següent taula i així obtindrem la intensitat pluviomètrica de Cardedeu. 

 
 
Cardedeu està en zona B entre la isoyeta 50 i 60, triaré la més gran per tant 60, i obtindre una intensitat 
pluviomètrica de 135 mm/h. Per tant : 
 

35.1=
100
135

=
100

=
i

f  

 
Aplicaré el coeficient al diàmetre nominal: 
 
Ø=1.35 x 50 = 67.5 
 
Per tant , el diàmetre dels baixants serà de 75mm, aplicaré una majoració del baixant, per a tenir mes seguretat 
en la evacuació, per tant el baixant pluvial serà de 90mm . 
 
Col·lectors 
 

Per al càlcul dels col·lectors s’utilitzarà la taula  4.9 aplicant els coeficient anteriorment esmentat, el traçat dels 
col·lectors tindran una pendent de 1%, i els diàmetres i recorreguts estan descrits en els plànols d’instal·lacions 
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8. Memòria instal·lació electricitat 
 

8.1 Objecte del projecte 
 
L’objecte d’aquest apartat del projecte de la instal·lació d’electricitat es el de definir les característiques tècniques 
de la instal·lació d’electricitat per a realitzar l’abastiment energètic de l’habitatge. 

 
8.2 Normativa 
 
Per a la realització del projecte s’ha tingut en compte la següent normativa. 
- Reglament electrotècnic per a baixa tensió (RBT) 
- NTE-IEB (baixa tensió) 
- NTE-IEI (enllumenat interior) 
- NTE-IEP (Presa de terra) 
 

8.3 Descripció de la instal·lació 
 

 
La línia general es aèria, per la façana dins d’un tub de PVC, homologat, fins a arribar al quadre de protecció i 
mesura (CPM), instal·lada en la façana dins d’un armari amb clau de companyia. Dins de l’edifici els tubs aniran 
encastats sota paviment i en regates dins de tub corrugat de PVC. 
El quadre general de protecció de l’edifici estarà conforme amb el grau d’electrificació que li correspongui per la 
seva superfície i característiques, d’acord amb l’esquema unifilar, (grafiat en plànols d’instal·lacions). Tots els 
circuits tindran presa de terra. 
 

8.4 Tipus d’instal·lació 
 
El grau d’electrificació de l’edifici serà elevada, ja que la col·locació d’una assecadora així ho requereix, i la 
superfície útil es superior a 160m2. Per tant la potència subministrada no serà inferior a 9200W a 230V i 40A. La 
instal·lació elèctrica anirà encastada dins de tubs de PVC corrugat.  
 

La instal·lació constarà dels següents circuits: 
 
-Circuit C1 per a il·luminació 
-Circuit C2 per a preses generals interiors i frigorífic 
-Circuit C3 per a cuina i forn  
-Circuit C4 per a rentadora, rentavaixelles i termo elèctric 
-Circuit C5 per a preses auxiliars de bany i estança cuina planta baixa 
-Circuit C10 per a assecadora independent. 
-Circuit C12 per a banys planta primera 
 

8.5 Dimensionat 
 
Escomesa 
 
L’escomesa serà aèria mitjançant cable de coure  posat sobre façana, segons ITC BT-06 taula 5, la secció del 
cable serà de 10 mm2 
 
Derivació individual 
 
Grau d’electrificació elevada, per tant 9200W 
 

A
V
P

I 40=
230

9200
==  

 
Seguint amb la taula1 del ITC BT-19 la secció 10mm2 
 
Instal·lació interior 
 
Seguint amb el model exposat en el ICT-BT-25, utilitzant la fórmula per a calcular les intensitats previstes per a 
cada circuit. Aquests valors que s’ha d’introduir a la fórmula hi figuren a la taula 1 de referència 

 
n= número de preses 
Ia= Intensitat prevista per presa 
Fs= Factor de simultaneïtat 
Fu= Factor d’utilització 
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Taula1 ICT-BT-25 

C1: Circuit il·luminació amb 25 punts de llum, amb una potència per punt de llum de 200 W. La intensitat de 
consum d’aquest circuit serà: 
 
 Ia = 200 / 230 x 1 = 0.87 A 
 IC1= 25 x 0.87 x 0.75 x 0.5 = 8.15 A 
 
La instal·lació del circuit serà de 9.46 A i la secció mínima segons el ICT-BT-25 es de 1.5 mm2. El PIA serà de 10 
A 
 
C2: Circuit de preses de corrent d’ús general amb 19 preses, amb una potència per punt de llum de 3450W. La 
intensitat de consum d’aquest circuit serà: 

 
Ia = 3450 / 230 x 1 = 15 A 

 IC2= 19 x 15 x 0.2 x 0.25 = 14.25 A 
 
La instal·lació del circuit serà de 15 A i la secció mínima segons el ICT-BT-25 es de 2.5 mm2. El PIA serà de 20 A. 
 
C3: Circuit de cuina i forn, amb  dos preses i una potència de 5400 W. La intensitat de consum d’aquest circuit 
serà: 
 

Ia = 5400 / 230 x 1 = 23.47 A 
 IC3= 2 x 23.47 x 0.5 x 0.75 = 17.6 A 
 
La instal·lació del circuit serà de 17.6 A i la secció mínima segons el ICT-BT-25 es de 6 mm2  el PIA serà de 25 A 
 
C4: Circuit de rentadora, rentavaixelles , amb  2 preses i una potència de 3450  W. La intensitat de consum 
d’aquest circuit serà: 
 

Ia = 3450 / 230 x 1 = 15 A 
 IC4= 2 x 15 x 0.66 x 0.75 = 14.85 A 
 

La instal·lació del circuit serà de 14.85 A i la secció mínima segons el ICT-BT-25 es de 4 mm2. El PIA del circuit 
serà de 20 A, cada aparell tindrà una protecció independent de 16A. 
 
C5: Circuit de preses de corrent auxiliars per a bany i estança de cuina en planta baixa amb 5 preses, amb una 
potència per punt de llum de 3450W. La intensitat de consum d’aquest circuit serà: 

 
Ia = 3450 / 230 x 1 = 15 A 

 IC5 = 5 x 15 x 0.4 x 0.5 = 15 A 
 
La instal·lació del circuit serà de 15 A i la secció mínima segons el ICT-BT-25 es de 2.5 mm2. El PIA serà de 16 A 
 
C10: Circuit de preses per a assecadora independent amb 1 preses, amb una potència de 3450W. La intensitat 
de consum d’aquest circuit serà: 

 
Ia = 3450 / 230 x 1 = 15 A 

 IC10 = 1 x 15 x 1 x 0.75 = 11.25 A 
 
La instal·lació del circuit serà de 11.25 A i la secció mínima segons el ICT-BT-25 es de 2.5 mm2. El PIA serà de 
16 A 
C12: Circuit de preses de corrent auxiliars per a banys de planta primera amb 4 preses, amb una potència per 
punt de llum de 3450W. La intensitat de consum d’aquest circuit serà: 

 
Ia = 3450 / 230 x 1 = 15 A 

 IC12 = 4 x 15 x 0.4 x 0.5 = 12 A 
 
La instal·lació del circuit serà de 12 A i la secció mínima segons el ICT-BT-25 es de 2.5 mm2. El PIA serà de 16 A 
 
 
Càlcul de Caiguda de tensió 
 
Segons el RBT ITC-19 la màxima caiguda de tensió en instal·lacions interiors es del 3%, per tant  en aquesta 
taula comprovarem la secció de les línies per a comprovar que no es superi la màxima caiguda de tensió. 
 

 L (m) γ V 
S 

(mm2) 

S 
Recti-
ficada 
(mm2) 

I real 
(A) 

I 
Protecció 

(A) 
P (W) 

C.D.T 
% 

C.D.T 
Rectifi
-cada 

Conductors 

DN 
Tub 
Ø 

mm 

Escomesa 3,00 56 230 10 10 40,00 40 9200 0,19% 0,19% 2x10 mm 2 20 

Derivació 
individual 

1,00 56 230 10 10 40,00 40 9200 0,06% 0,06% 2x10+10T mm 2 32 

C1 36,00 56 230 1,5 2,5 8.15 10 1874,5 3,04% 1,82% 
2x2,5+2,5T 

mm 2 
16 

C2 28,00 56 230 2,5 2,5 14.25 16 3450 2,61% 2,61% 
2x2,5+2,5T 

mm 2 
16 

C3 14,50 56 230 6 6 17,60 25 4048 0,66% 0,66% 2x6+6T mm 2 25 

C4 10,50 56 230 4 4 14.85 20 5117,5 0,91% 0,91% 2x4+4T mm 2 20 
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C5 12,90 56 230 2,5 2,5 15,00 16 3450 1,20% 1,20% 
2x2,5+2,5T 

mm 2 
16 

C10 10,50 56 230 2,5 2,5 11,25 16 2587,5 0,73% 0,73% 
2x2,5+2,5T 

mm 2 
16 

C12 11,51 56 230 2,5 2,5 12,00 16 2760 0,86% 0,86% 
2x2,5+2,5T 

mm 2 
16 

 

8.6 Presa de Terra 
 
Segons la ITC BT-26 la instal·lació es considera que esta alimentada per una xarxa de distribució pública de 
baixa tensió, segons l’esquema de distribució “TT” (ITC-BT-08) i una tensió de 230 V en alimentació monofàsica i 
230/400 V en alimentació trifàsica. 
S’instal·larà al voltant de l’edifici, per el pati, un anell de cable nu de coure de secció de 25 mm2 tancat que 
inclogui tot l’edifici. En aquest anell s’hauran de connectar electrodes verticalment clavats al terreny quant sigui 
necessari disminuir la resistència de terra que pugui presentar el conductor en anell. 
En aquest cas com es descriu en la ITC BT-26, la presa de terra es podrà realitzar també situant en els patis de 
llums o en els jardins particulars un o varis electrodes de característiques adequades. 
 
Condicions generals 
 
En execució de les instal·lacions interiors de l’edifici s’haurà de tenir en compte: 
 
-Qualsevol conductor haurà de poder seccionar-se en qualsevol punt de la instal·lació en la que es realitzi una 
derivació  d’aquest, utilitzant un dispositiu adequat, amb un terminal de connexió, tal que permeti la separació 
completa de cada part del circuit de la resta de la instal·lació. 
 
-Les preses de corrent en una mateixa habitació  han d’estar connectades a la mateixa fase 
 
-Les cobertes, tapes o evolupants, controls i polsadors de maniobra de aparells tals com mecanismes, 
interruptors, bases reguladores, etc... instal·lats en cuines, banys seran de material aïllant. 
 
-La instal·lació d’aquests aparells es realitzarà utilitzant caixes especials per al seu encastament.  
 
Elements que s’han de connectar a terra 
 
A la presa de terra establerta es connectaran tota massa metàl·lica important, presenti en la zona de la instal·lació 
i les masses metàl·liques accessibles dels aparells receptors, quant la seva classe d’aïllament o les condicions de 
la instal·lació així ho exigeixin. 
En la mateixa presa de terra hauran de connectar-se, en aquest cas, les parets metàl·liques de les instal·lacions 
de calefacció general, les instal·lacions d’aigua i de les instal·lacions i de les antenes de radio i televisió. 
 
Punts de presa de terra 
 
Els punts de presa de terra es situaran en el pati 
 
Línies principals de terra. Derivacions 
 
Les línies principals i les seves derivacions s’establiran en les mateixa canalització de derivació individual, en 
aquest  només hi haurà una. 

Les línies principals de terra estaran constituïdes per conduccions de coure de la mateixa secció fixada per els 
conductors de protecció de 16 mm2 . Poden estar formades per barres planes o rodones, per conductors nus o 
aïllats havent de disposar d’una protecció mecànica en la part on els conductors siguin accessibles, així com en 
els passos de forjats, parets... 
No es podran utilitzar com a conductors de terra les canonades d’aigua, gas, calefacció,  sanejament, conductes 
de evacuació de fums, ni les cobertes metàl·liques dels cables, tant com la instal·lació elèctrica com de telèfons o 
de qualsevol altre servei similar, ni les parts conductores dels sistemes de conducció dels cables, tubs i canals i 
safates. Les connexions en els conductors de terra seran realitzats mitjançant dispositius, amb cargols de pressió 
o similars que garanteixin una perfecta connexió entre ells. 
 
Conductors  
 
Els conductors actius seran de coure aïllats i amb una tensió assignada de 450/750 V com a mínim. Els circuits i 
seccions seran els indicats amb anterioritat en el dimensionat de la instal·lació. 
 

8.7 Assajos i verificacions  
 
Tots els elements i accessoris que integrin la instal·lació seran objecte de les proves reglamentaries. 
Segons l’article 20 del RBT i la ITC BT-05, els organismes de control , com a resultat de les inspeccions, emetran 
un certificat d’inspecció de la instal·lació i la possible relació de defectes, amb la seva classificació, que podrà ser: 
 
-Favorable: SI no te cap defecte molt greu o greu 
 
-Condicionada: Si es detecta la existència d’algun defecte greu o defecte lleu d’una inspecció anterior que no 
s’hagi corregit, en aquest cas: 
 

·Les instal·lacions noves que siguin objecte d’aquesta classificació no podran ser subministrades de 
l’energia elèctrica fins que no s’hagi corregit els defectes indicats i no puguin obtenir la qualificació de 
favorable. 
 
·En les instal·lacions en servei es fixaran en un termini per procedir a la seva correcció, que no podran 
superar els 6 mesos. Passat aquest termini sense haver corregit els defectes, l’organisme de control 
haurà de remetre el certificat amb la qualificació negativa en l’òrgan competent de la comunitat de 
Catalunya. 
 

-Negativa: Quant s’observi, com a mínim un defecte molt greu, en aquesta cas: 
 

·Les noves instal·lacions no podran entrar en servei, fins que no s’hagin corregit els defectes indicats i 
puguin obtenir la qualificació de favorable. 
 
·En les instal·lacions en servei les emetrà el certificat negatiu, que emetrà l’òrgan competent de la 
comunitat de Catalunya 

 
Els defectes en les instal·lacions es qualificaran en: defectes molt greus, defectes greus i defectes lleus 
 
Defecte molt greu: Es tot aquell que la raó o la experiència determina que constitueix un perill immediat per la 
seguretat de les persones. Es consideren com a tals els incompliments de les mesures de seguretat que puguin 
provocar el desencadenament dels perills que es pretenguin evitar amb aquestes mesures, en relació amb 
contactes directes, en qualsevol tipus d’instal·lació. 
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Defecte greu: Es tot aquell que no suposa un perill per a les persones, no pertorba el funcionament de la 
instal·lació i en el que la desviació respecte del reglament no té valor significatiu per a l’ús efectiu o el 
funcionament de la instal·lació. 
La ITC BT-05 de RBT en el apartat 3 remet a la norma UNE 20.460-6-61 on es prevegin les proves normatives 
següents: 
 
-Verificació inicial (prèvia a la posada en marxa) 
-Dos tipus de verificació per part de l’instal·lador: 
 ·Per examen (com és la instal·lació) 
 ·Assajos (com funciona) 
 
Assajos UNE 20460-6-61: 
 
-Continuitat de conductors de protecció i xarxes equipotencials 
-Resistència a les p.a.t 
-Tall automàtic de la alimentació 
-Assajos de polaritat 
-Assajos dielèctrics 
-Assajos funcionals 
-Resistència de terres i parets 
-Caigudes de tensió 
 
A més a més existeixen unes proves no normatives que son condicions de no acceptació. Aquestes proves les ha 
de realitzar la direcció facultativa, com a comprovació i sistematització de la instal·lació més des del punt de vista 
de l’ús que del d’adequació normativa. 
 

Prova Control Número de controls No acceptació 

Funcionament de l’interruptor 
diferencial 

Connectar fase i terra 
amb una bombeta 

Tots 
No es desconnecta el 
Interruptor diferencial 

Funcionament de l’interruptor 
diferencial 

Primer botó de proves Tots 
No es desconnecta el 
Interruptor diferencial 

Funcionament del PIA 
Fer un pont fase neutre 
en una presa de corrent 

Tots 
No es desconnecta el 

PIA en 2 segons 

Funcionament de l’interruptor 
de control de potència 

Connectar receptors 
repartits fins a 

sobrepassar un 20% el 
calibre 

Tots 
No es desconnecta el 

ICP. temps segons 
corba de tall 

Fua gade corrent 
Connectar receptors 

durant 15 min 
Un 

Es desconnecta el 
Interruptor Diferencial 

Suficiència del calibre del PIA 
Connectar receptors fins 

el calibre nominal del 
PIA 

Un per circuit/ 
Aleatòriament 

 

Actua la protecció 30 
min 

Preses de corrent 
Connecta 

portalàmpades 
Un per circuit/ Un per 

presa 
No s’encén la làmpada 

Punts de llum 
Connectar 

portalàmpades, accionar 
l’interruptor 

Un per punt de llum 
No s’encén/apaga la 

làmpada 

Commutadors / Encreuaments Connecta Un per punt de llum No s’encén/apaga la 

portalàmpades, accionar 
commutador / 

encreuament en totes 
les combinacions 

làmpada seqüencial 
ment 

Resistència de la presa de terra Comprovar amb un 
ohmímetre en els punts 
de p.a.t 

Un per punt de presa de 
terra 

Resistència mes gran 
que la específica (37Ω) 

Continuïtat del conductor de 
presa de terra 

Obrir proteccions 
connectar generador i 
receptor 

Un per circuit / 
aleatòriament 

No s’ansen el receptor 

Xarxa equipotencial Connectar a la xarxa un 
element protegit/aïllat 

Un per circuit / 
aleatòriament 

No es disposarà el 
Interruptor diferencial 

 

8.8 Esquema unifilar 
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9. Memòria instal·lació de calefacció 
 

9.1 Objecte del projecte 
 
Aquest projecte té l’objectiu de definir les característiques de la instal·lació de climatització per a calefactar un 
habitatge unifamiliar, d’acord amb la normativa vigent 
 

9.2 Normativa 
 
-CTE: Codi tècnic de la edificació DB HE - “Ahorro de enengia” i DB HS – “Salubridad”. 
-RITE: Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios 
-“Manual practico de calefacción doméstica dwe ROCA” 
 

9.3 Descripció de la instal·lació 
 
Es projecte una instal·lació de calefacció centralitzada per a l’habitatge, que consta de Planta baixa i planta pis, 
amb un sistema bitubular, es a dir, una canonada per a impulsió d’aigua calenta i una altra per al retorn. 
D’aquesta manera, a tots els radiadors els hi arribarà l’aigua a la mateixa temperatura. 
Per alimentar la instal·lació, es preveu una caldera de gas natural atmosfèrica col·locat a la construcció auxiliar, 
des d’aquest punt s’alimentaran les diferents dependències juntament amb suport per a la producció de l’aigua 
calenta sanitària. La caldera estarà connectada al sistema de producció d’ACS de plaques solars. 
Els conductes principals seran de coure rígid i pasaran per un calaix tècnic a traves de la paret del pati exterior, 
com s’indica en els plànols. En el tram exterior els tubs estaran aïllats tèrmicament. Quan entrin a l’habitatge ho 
faran per la cuina i aniran a buscar els col·lectors de distribució, de planta baixa i planta primera, la canonada a 
planta primera ho farà mitjançant passa-forjat. 
En els trams horitzontals aniran sense tapar en trams corbs amb juntes o soldadures, evitant aquestes juntes en 
trams ocults, per a evitar en cas de fuga humitats sense veure el seu origen. En trams horitzontals tindran una 
pendent del 2% per evitar bombolles d’aigua, a més es col·locaran dilatadors axials en trams més llargs de 7m. 
Des del col·lector de cada planta sortiran tubs flexibles a cada radiador del diàmetre indicat en les taules de 
càlcul, seran de PEX-AL-PEX  per a col·locar-se sota el paviment sens risc de fugues, ja que no presentaran 
juntes ni entroncaments, que provoquin risc alt de fuga ocult. Es col·locaran termòstats a cada planta. 
Els emissors (radiadors) es col·locaran radiadors MEC 60, de la casa comercial Roca, que es un radiador fabricat 
en aliatge d’alumini i acabat de color blanc, cadascun disposarà d’un purgador a la part superior; la seva 
col·locació serà segons s’indica als plànols. En els banys  es col·locaran radiadors CL 50-1200 també de la casa 
comercial ROCA, aquests son tubulars i són d’acer. 
 

9.4 Balanç tèrmic edifici 
 

Planta  Dependència 
Superficie 

m2 
Factor 

A 
Factor 

B 
Factor 

C 

Pot.  
calorífica 

Kcal/h 

Cuina 9,74 88 0,95 1,2 977,12 

Menjador 14,97 95 0,95 1,2 1621,25 

Bany 5,18 72 0,95 1,2 425,17 

Sala d'estar 18,52 95 0,95 1,2 2005,72 

Rebedor 8,32 72 0,95 1,2 682,91 

Planta 
Baixa 

Passadís 4,27 49 0,95 1,2 238,52 

Dormitori 1 15,8 86 0,95 1,2 1549,03 

Vestidor 7,47 86 0,95 1,2 732,36 

Dormitori 2 14,58 86 0,95 1,2 1429,42 

Vestidor/Estudi 8,62 86 0,95 1,2 845,10 

Bany 1 4,58 72 0,95 1,2 375,93 

Bany 2 4,7 72 0,95 1,2 385,78 

Planta 
Primera 

Passadís 8,2 49 0,95 1,2 458,05 

   Potèntcia Total 11726,36 

 
Potència de la caldera: 
 

Kcal/h  14071,63=15.1×36.11726=2.1×.= totPP  

 

9.5 Elements de la instal·lació 
 
La caldera escollida es la caldera LAURA 20/20 de gas natural de la marca ROCA, es una caldera atmosfèrica, 
amb capacitat de abastir el consum d’aigua calenta sanitària instantània i calefacció. Té una potència útil de 
20000 Kcal/h, es col·locarà a la construcció auxiliar i tindrà la evacuació de fums vertical per la coberta de la 
construcció auxiliar. 
Els emissors seran MEC 60, de la casa comercial Roca, els quals cada element treballa a 98,6 Kcal/h, la emissió 
calorífica segons UNE 9-015-86 per a un increment de temperatura de 60º. 
 
 

Planta  Dependència 
Pot. 

calorífica 
Kcal/h 

Nº 
elements 

Elements 
reals 

Nº 
emissors 

Nº 
suports 

Cuina 977,12 9,91 10 1 2 

Menjador 1621,25 16,44 17 1 3 

Bany 425,17 0,83 1 1 4 

Sala d'estar 2005,72 20,34 21 2 2 i 3 

Rebedor 682,91 6,93 7 1 2 

Planta 
Baixa 

Passadís 238,52 2,42 3 1 2 

Dormitori 1 1549,03 15,71 16 1 3 

Vestidor 732,36 7,43 8 1 2 

Dormitori 2 1429,42 14,50 15 1 3 

Vestidor/Estudi 845,10 8,57 9 1 2 

Bany 1 375,93 0,73 1 1 4 

Bany 2 385,78 0,75 1 1 4 

Planta 
Primera 

Passadís 458,05 4,65 5 1 2 

 
 
Un cop obtingut els emissors, procedirem a obtenir els diàmetres de les canonades de coure flexible de la 
instal·lació bitubular, segons la normativa el diàmetre depèn de les Kcal/h que circulen en el seu interior 
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Planta  Dependència 
Pot. 

calorífica 
Kcal/h 

Nº 
emissors 

Clau 
reglatge 

Detentors 

Cuina 977,12 1 10/12 10/12 

Menjador 1621,25 1 12/14 12/14 

Bany 425,17 1 10/12 10/12 

Sala d'estar 2005,72 2 
10/12 i 
10/12 

10/12 i 
10/12 

Rebedor 682,91 1 10/12 10/12 

Planta 
Baixa 

Passadís 238,52 1 10/12 10/12 

Dormitori 1 1549,03 1 12/14 12/14 

Vestidor 732,36 1 10/12 10/12 

Dormitori 2 1429,42 1 12/14 12/14 

Vestidor/Estudi 845,10 1 10/12 10/12 

Bany 1 375,93 1 10/12 10/12 

Bany 2 385,78 1 10/12 10/12 

Planta 
Primera 

Passadís 458,05 1 10/12 10/12 
 
Total: 
- 11 claus 10/12 
- 2 claus 12/14 
- 11 detentors de 10/12 
- 2 detentors 12/14 
 

9.6 Dimensionat  
 
El dimensionat de les canonades de la instal·lació des de la caldera fins al col·lector de cada planta utilitzarem la 
taula del “Manual practico de calefacción doméstica de ROCA” i la sectorització de trams, en les canonades. 
 

Tram Sector 
Potència calòrica 

Kcal/h 
Ø Canonada 

0-1 Caldera – Derivació PB 12480.6 25/28 

1-2 Derivació PB 6230.8 20/22 

1-3 Derivació P1 6249.8 20/22 

 
Dipòsit d’expansió 
 
Degut a les diferencies de temperatura a que es veu sotmesa l’aigua continguda en la instal·lació, hem de 
col·locar dipòsits que absorbeixen els augments de volum produïts per les dilatacions de l’aigua al escalfar-se. 
Col·locarem un dipòsit d’expansió tancat VASOFLEX model 8/0.5 de la marca ROCA.  
 

9.7 Esquema instal·lació 
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10. Memòria instal·lació de gas 
 

10.1 Objecte del projecte 
 
Aquest projecte té l’objectiu de definir les característiques de la instal·lació de gas natural per abastir les 
necessitats d’ACS, calefacció i cuina/forn d’un habitatge unifamiliar, d’acord amb la normativa vigent 
 

10.1 Normativa 
 
- RIGLO “Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales” 
- CTE “Codigo tecnico edificación” 
- “Manual instalaciones receptoras de Gas natural” 
 

10.2 Descripció de la instal·lació 
 
La instal·lació de gas natural d’aquest habitatge abastirà les necessitats de calefacció i cuina, recolzarà la 
instal·lació de plaques solars en la producció de l’aigua calenta sanitària. 
La parcel·la, actualment ja té abastiment  de gas natural, en baixa pressió que abasteix la instal·lació de 
calefacció producció d’ACS i cuina; té el comptador a façana descobert i la canonada transcorre per la façana 
principal, coberta i façana posterior. El present projecte reformarà aquesta instal·lació per a modernitzar-la i 
adequar-la a les necessitats d’aquesta reforma. 
El comptador es situarà al límit de parcel·la  en el reixat  d’entrada, es passarà la canonada per el muret lateral 
mitjaner amb l’habitatge mitjaner i transcorrerà per façana fins a arribar a coberta, desprès anirà per la barana de 
la coberta fins arribar a la façana posterior, per la qual descendirà fins a que es derivi  en dos ramals, un ramal 
anirà fins a trobar la cuina, per on anirà per el fals sostre fins a la cuina i forn. L’altre ramal anirà  fins a la 
construcció auxiliar per la paret mitjanera. A la construcció auxiliar arribarà a alimentar la caldera. 
Les canonades seran de coure i es proveiran de beines de protecció d’acer inoxidable en aquells trams per on 
transcorrin en una alçada de 1.8m. i es farà l’ús de passamurs o passaforjats sempre que travessin aquests 
elements constructius. 
 

10.3 Dimensionat de la instal·lació 
 
Per al dimensionat de la instal·lació utilitzarem el sistema de càlcul per equivalència de cabdal per els elements a 
subministrar i aquelles distàncies a recórrer fins a ells, per a no superar les pèrdues de càrrega admissibles en les 
canonades 
 
Càlcul de consum 
 

Aparell 
Potència calòrica 

(Kcal/h) 
Cabdal (m3/h) 

Caldera LAURA 20/20 20000 2.5 

Cuina i forn 10000 0.97 

Total 30000 3.47 

 
 
 

Dimensionament de canonades 
 

Tram Sector 
Cabdal 
(m3/h) 

Pèrdua de 
càrrega 

admissible 
(mm.c.a) 

Longitud del 
tram 
(m) 

Longitud del 
tram 

equivalent 
(m) 

Ø nominal 
canonada 

(mm) 

Ø real 
canonada 

(mm) 

0-1 
Comptador –  
derivació 1 

3.47 15 mm.c.a 22.7 27.24 22.5 26/28 

1-2 
Derivació 1- 
Cuina/Forn 

0.97 15 mm.c.a 3.8 4.56 15 16/18 

1-3 
Derivació 1- 

Caldera 
2.5 15 mm.c.a 12.06 14.47 20 20/22 

 

10.4 Esquema instal·lació 
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11. Memòria instal·lació de ventilació 
 

11.1 Objecte del projecte 
 
L’objecte d’aquest apartat del projecte de la instal·lació de ventilació es el de definir les característiques tècniques 
de la instal·lació de ventilació per a garantir la qualitat d’aire interior de l’habitatge. 
 

11.2 Normativa 
 
- CTE: DB-HS3  Calidad de aire interior 
 

11.3 Descripció de la instal·lació 
 
El present projecte pretén definir la evacuació de fums produïts per la cocció, combustió i els de ventilació. 
 
Evacuació de fums de cocció 
 
Per a la evacuació de fums de cocció, s’utilitzarà la instal·lació existent  de tubs connectats a campana extractora 
de la cuina en PB. Aquest tub va a parar al pati interior per façana posterior de l’edifici. Aquest tub té diàmetre de 
125 mm. 
 
Evacuació de fums de combustió 
 
La evacuació de fums de combustió de la caldera atmosfèrica col·locada en la construcció auxiliar serà una 
evacuació totalment vertical amb passa forjat fins a l’exterior per la coberta de la construcció auxiliar, aquest tub 
tindrà un diàmetre de 125mm. 
 
Evacuació de fums de ventilació 
 
Per a la ventilació de banys es disposarà d’una xarxa de tubs metàl·lics des de cada extractor de bany fins a 
l’exterior, en planta baixa la evacuació serà vertical a través d’un extractor connectat amb tub flexible de 100mm 
fins al ramal principal de 125mm, aquest ramal serà totalment vertical i s’eixamplarà a 160mm en la planta 
primera. En la planta primera cada bany estarà connectat al ramal principal per un tub de 125mm i a cada ramal 
de 125mm estarà connectat mitjançant tub flexible de 100mm a un extractor. Totes les connexions individuals de 
cada bany aniran per fals sostre. El ramal principal estarà col·locat segons plànols i sobreeixirà 1.8m i es 
col·locaran els passaforjats corresponents a cadascun. 
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12. Pressupost 
 



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Projecte de Rehabilitació i Reforma d'un habitatge unifamiliar  

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 1 Enderrocs                                                       

1.1          m2  Desmuntatge de coberta inclinada sense recup                    

Desmuntatge de coberta inclinada de teula àrab, amb suport d'envans de sostre mort i tauler encade-

llat, per mitjans manuals inclòs la neteja i retirada de els materials enderrocats a peu de càrrega

50,33 9,44 475,12

1.2          m2  Enderroc de coberta plana                                       

Enderroc de coberta invertida formada per capa de formigó lleuger de 15 cm d'alçària mitjana, làmina

impermeabilitzant i aïllament tèrmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o

contenidor

Coberta plana habitatge 1 35,33 35,33

Coberta plana Construccio aux iliar 1 50,00 50,00

85,33 12,42 1.059,80

1.3          m2  Enderroc de voladís                                             

Enderroc de voladís del forjat superior de planta primera format per v iguetes pretensades, cassetons

ceràmics i capa de compressió, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o

contenidor

7,97 45,60 363,43

1.4          m2  Enderroc d'envans de 5cm                                        

Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa so-

bre camió o contenidor

Planta baix a 1 18,00 2,70 48,60

Planta primera 1 22,66 2,70 61,18

Descompte de forats -9 0,70 2,10 -13,23

96,55 5,67 547,44

1.5          m2  Enderroc d'envans de 7cm                                        

Enderroc d'envà de de t cm (forat doble) per mitjans manuals, inclòs neteja  i càrrega manual de runa

sobre camió o contenidor

Planta sotacoberta 1 16,11 1,80 29,00

Fulla interior de tancaments 2 24,04 2,70 129,82

Descompte finestres/portes 1 25,62 25,62

184,44 6,10 1.125,08

1.6          m2  Enderroc de paret de fàbrica de 14                              

Enderroc de paret de maó perforat de 14 per mitjans manuals,  inclòs neteja  i càrrega manual de ru-

na sobre camió o contenidor.

Barana coberta plana 1 2,62 1,00 2,62

Full ex terior de tancament façana

principal

1 11,35 11,35

Full ex terior de tancament façana

posterior

1 7,72 7,72

21,69 7,91 171,57

1.7          m3  Enderroc de paret de càrrega interior                           

Paret de càrrega central de PB 1 7,46 0,14 2,75 2,87

Paret de càrrega central de P1 1 7,53 0,14 2,75 2,90

5,77 82,51 476,08

1.8          m3  Enderroc de paret de càrrega exterior                           

Paret de càrrega façana lateral 1 5,53 0,14 0,77

0,77 112,41 86,56

1.9          m2  Desmuntatge de placa ondulada fibrociment                       

Desmuntatge de placa ondulada de fibrociment, inclòs perfils metàl�lics que la sostenen, per mitjans

manuals, inclòs neteja i retirada d'enderrocs a peu de càrrega

27 de marzo de 2009  Pàgina 1

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Projecte de Rehabilitació i Reforma d'un habitatge unifamiliar  

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

1,15 3,17 3,65

1.10         m2  Desmuntatge de serralleries                                     

Desmuntatge de serralleries per mitjans manuals, inclòs neteja i retirada d'enderrocs a peu de càrrega

1 9,84 9,84

1 5,03 5,03

14,87 7,45 110,78

1.11         m   Desmuntatge de barana                                           

Desmuntatge de barana de escala ex terior per mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre ca-

mió o contenidor

10,38 4,00 41,52

1.12         u   Arrecada de finestres i balconeres                              

Arrencada de persiana enrotllable de fins a 3 m2, inclosos mecanismes i accessoris, amb mitjans

manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

10,00 10,73 107,30

1.13         u   Arrencada de portes interiors                                   

Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o

contenidor

9,00 3,91 35,19

1.14         m2  Arrencada de paviment                                           

Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o con-

tenidor

Planta baix a 1 67,41 67,41

Planta primera 1 76,52 76,52

Pati ex terior 1 104,00 104,00

Coberta plana construcció aux iliar 1 50,00 50,00

297,93 5,86 1.745,87

1.15         m2  Arrencada d'enrajolats                                          

Arrencada d'enrajolat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre ca-

mió o contenidor

Planta baix a 1 1,20 2,70 3,24

Planta Primera 1 1,04 2,70 2,81

6,05 8,99 54,39

1.16         m2  Enderroc de solera de Pb                                        

Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix , amb compressor i càr-

rega manual de runa sobre camió o contenidor

Sabata 1a 1 3,40 3,40

Sabata 1b 1 3,40 3,40

Sabata 2a 1 3,25 3,25

Sabata 2b 1 3,25 3,25

Sabata 3 1 2,44 2,44

Sabata 4 1 4,20 4,20

19,94 10,51 209,57

1.17         m2  Arrencada i repicat d'arrebossat de façana                      

Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre con-

tenidor

Façana lateral 1 49,27 49,27

Façana principal 1 20,22 20,22

Façana posterior 1 36,54 36,54

Façana construcció aux iliar 1 20,56 20,56

126,59 6,75 854,48
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1.18         m2  Enderroc de l'escala exterior                                   

Enderroc d'escala de muntants de perfils laminats, inclosos graons de pedra aglomerada, amb mit-

jans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

4,94 14,47 71,48

1.19         m2  Enderroc de l'escala interior                                   

Enderroc de llosa d'escala de formigó armat, inclòs el graonat de maó, a mà i amb compressor i càr-

rega manual de runa sobre camió o contenidor

1,73 41,97 72,61

1.20         m   Enderroc de reixat d'entrada                                    

Enderroc de reixat d'entrada format per fabrica de maó  revestida de pedra, amb coronament de ser-

ralleria metàl�lica i portes d'accès

10,00 14,24 142,40

2.4          m3  Transport i gestió de residus                                   

Transport de residus a instal.lació autoritzada de gestio de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera

per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a 2 km

1 0,12 6,04

1 0,10 0,17

1 0,02 2,53

1 0,15 2,99

1 0,25 1,99

1 0,05 4,83

1 0,07 12,91

1 0,14 3,04

1 0,40 4,00

38,50 4,08 157,08

TOTAL CAPITOL 1 Enderrocs............................................................................................................................... 7.911,40
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CAPITOL 2 Moviment de terres                                              

2.1          m3  Excavació de terres per a ampliació de sabates                  

Excavació de terres fins a la cota -1.13m en terreny  compacte, amb mitjans manuals i amb càrrega

manual sobre contenidor

Sabata 1a 1 1,34 2,04 2,73

Sabata 1b 1 1,34 2,04 2,73

Sabata 2a 1 1,26 2,10 2,65

Sabata 2b 1 1,26 2,10 2,65

Sabata 3 1 1,00 1,91 1,91

Sabata 4 1 1,26 3,00 3,78

16,45 24,60 404,67

2.2          m3  Excavació rases per a sanejament t.dur C/Comp                   

Excavació en rases de sanejament, en terrenys de consistència dura, amb compressor, amb ex-

tracció de terres a les vores, i amb posterior farciment i piconat de les terres procedents de l'excava-

ció i amb p.p. de mitjans auxiliars.

PVC 125 1 11,78 0,30 0,40 1,41

PVC 160 1 19,43 0,40 0,50 3,89

5,30 39,23 207,92

2.3          m3  Excavació arquetes sanejament t.dur C/Comp                      

Excavació en arquetes o pous de sanejament, en terrenys de consistència dura, amb compres-

sor,amb extracció de terres a les vores, i amb posterior farciment, piconat i estès de les terres proce-

dents de l'excavació, i amb p.p. de mitjans auxiliars.

6 0,80 0,70 0,70 2,35

2,35 36,32 85,35

2.4          m3  Transport i gestió de residus                                   

Transport de residus a instal.lació autoritzada de gestio de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera

per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a 2 km

1 16,45

1 5,30

1 2,35

24,10 4,08 98,33

TOTAL CAPITOL 2 Moviment de terres................................................................................................................ 796,27
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CAPITOL 3 Fonamentacions                                                  

3.1          u   Unitat d'actuació sabata 1a                                     

Formació de capa de formigó de neteja de 10cm amb formigó HM-20/P/20/IIa, foradació de l'actual

fonamentació amb mitjans mecànics  de 18cm i posterior col�locació de 3 perns d'ancoratge de 25cm

B500S Ø20 laterals amb omplert de morter a base de resina epox i. Foradació superior de 30cm amb

mitjans mecànics i posterior col�locació de 4 perns d'ancoratge de 37cm B500S Ø20. Realització de

5 forats en l'actual fonamentació amb mitjans mecànics,per a la col�locació de barres corrugades

B500S Ø16 de amb posterior omplert de morter a base de resina epoxi. Col�locació de barra corru-

gada B500S Ø16. Col�locació d'encofrat perimetral, formigonat amb formigó HA-25/P/20/IIa.

1,00 367,10 367,10

3.2          u   Unitat d'actuació sabata 1b                                     

Formació de capa de formigó de neteja de 10cm amb formigó HM-20/P/20/IIa, foradació de l'actual

fonamentació amb mitjans mecànics  de 18cm i posterior col�locació de 3 perns d'ancoratge de 25cm

B500S Ø20 laterals amb omplert de morter a base de resina epox i. Foradació superior de 30cm amb

mitjans mecànics i posterior col�locació de 4 perns d'ancoratge de 37cm B500S Ø20. Realització de

5 forats en l'actual fonamentació amb mitjans mecànics,per a la col�locació de barres corrugades

B500S Ø16 de amb posterior omplert de morter a base de resina epoxi. Col�locació de barra corru-

gada B500S Ø16. Col�locació d'encofrat perimetral, formigonat amb formigó HA-25/P/20/IIa.

1,00 372,25 372,25

3.3          u   Unitat d'actuació sabata 2a                                     

Formació de capa de formigó de neteja de 10cm amb formigó HM-20/P/20/IIa, foradació de l'actual

fonamentació amb mitjans mecànics  de 22cm i posterior col�locació de 6 perns d'ancoratge de 28cm

B500S Ø20 laterals amb omplert de morter a base de resina epox i. Foradació superior de 30cm amb

mitjans mecànics i posterior col�locació de 4 perns d'ancoratge de 37cm B500S Ø20. Realització de

5 forats en l'actual fonamentació amb mitjans mecànics,per a la col�locació de barres corrugades

B500S Ø16 de amb posterior omplert de morter a base de resina epoxi. Col�locació de 4 barres cor-

rugades B500S Ø16. Col�locació d'encofrat perimetral, formigonat amb formigó HA-25/P/20/IIa.

1,00 430,89 430,89

3.4          u   Unitat d'actuació sabata 2b                                     

Formació de capa de formigó de neteja de 10cm amb formigó HM-20/P/20/IIa, foradació de l'actual

fonamentació amb mitjans mecànics  de 22cm i posterior col�locació de 6 perns d'ancoratge de 28cm

B500S Ø20 laterals amb omplert de morter a base de resina epox i. Foradació superior de 30cm amb

mitjans mecànics i posterior col�locació de 4 perns d'ancoratge de 37cm B500S Ø20. Realització de

5 forats en l'actual fonamentació amb mitjans mecànics,per a la col�locació de barres corrugades

B500S Ø16 de amb posterior omplert de morter a base de resina epoxi. Col�locació de 4 barres cor-

rugades B500S Ø16. Col�locació d'encofrat perimetral, formigonat amb formigó HA-25/P/20/IIa.

1,00 430,89 430,89

3.5          u   Unitat d'actuació sabata 3                                      

Formació de capa de formigó de neteja de 10cm amb formigó HM-20/P/20/IIa, foradació de l'actual

fonamentació amb mitjans mecànics  de 18cm i posterior col�locació de 6 perns d'ancoratge de 25cm

B500S Ø20 laterals amb omplert de morter a base de resina epox i. Foradació superior de 30cm amb

mitjans mecànics i posterior col�locació de 4 perns d'ancoratge de 37cm B500S Ø20. Realització de

4 forats en l'actual fonamentació amb mitjans mecànics,per a la col�locació de barres corrugades

B500S Ø16 de amb posterior omplert de morter a base de resina epoxi. Col�locació de 2 barres cor-

rugades B500S Ø16. Col�locació d'encofrat perimetral, formigonat amb formigó HA-25/P/20/IIa.

1,00 350,27 350,27
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3.6          u   Unitat d'actuació sabata 4                                      

Formació de capa de formigó de neteja de 10cm amb formigó HM-20/P/20/IIa, foradació de l'actual

fonamentació amb mitjans mecànics de 22cm i posterior col�locació de 3 perns d'ancoratge de 28cm

B500S Ø20 laterals i 3 perns d'ancoratge de 38cm B500S Ø20, amb omplert de morter a base de re-

sina epox i. Foradació superior de 30cm amb mitjans mecànics i posterior col�locació de 12 perns

d'ancoratge de 37cm B500S Ø20. Realització de 4 forats en l'actual fonamentació amb mitjans mecà-

nics,per a la col�locació de l'armadura superior formada per barres corrugades B500S Ø16  amb

posterior omplert de morter a base de resina epox i. Realització de 4 forats en l'actual fonamentació

amb mitjans mecànics,per a la col�locació de l'armadura inferior formada per barres corrugades

B500S Ø16  amb posterior omplert de morter a base de resina epox i.Realització de 4 forats en l'ac-

tual fonamentació amb mitjans mecànics,per a la col�locació de l'armadura inferior formada per barres

corrugades B500S Ø16  amb posterior omplert de morter a base de resina epoxi. Col�locació d'armat

inferior de barres corrugades B500S Ø12 i 7 d'armat inferior B500S Ø16 . Col�locació d'encofrat peri-

metral, formigonat amb formigó HA-25/P/20/IIa.

1,00 656,28 656,28

TOTAL CAPITOL 3 Fonamentacions.................................................................................................................... 2.607,68
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CAPITOL 4 Estructura formigó armat                                        

4.1          u   Unitat d'actuació de realització de capa compressió             

Unitat d'actuació de realització de capa compressió operació de forat d'escala formada per Malla

electrosoldada Malla electrosoldada 20x20 A Ø 6 B500S. Armadura de negatiu Ø10 soldada a

IPE240 i formigonat amb formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del gra-

nulat 20 mm, abocat amb bomba i encofrat a una cara sota de forjat i en els límits dels perfils IPE240.

1,00 161,40 161,40

4.2          u   Unitat d'actuació de replè de forats en forjats                 

Replè de forat en forjat d'escala de planta primera a sotacoberta format per: Col�locació de cassetons-

ceràmics recolzats en les biguetes, actualment v istes, malla electrosoldada 20x20 A Ø 6 B500S, en-

cofrat inferior i formigonat HA-25/P/20/IIa

1,00 171,34 171,34

4.3          u   Unitat d'actuació en replè de forats en forjats                 

Replè de forat en forat de pas d'instal�lacions en forjat superior de planta primera: Col�locació de cas-

setons ceràmics recolzats en les biguetes, actualment v istes, malla electrosoldada 20x20 A Ø 6

B500S, encofrat inferior i formigonat HA-25/P/20/IIa

1,00 131,28 131,28

TOTAL CAPITOL 4 Estructura formigó armat...................................................................................................... 464,02
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CAPITOL 5 Estructura metàl�lica                                           

5.1          kg  Pilars de perfils laminars col�locats                           

Acer S275JR, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie HEB, treballat

a taller i amb una capa d'imprimació antiox idant, col.locat a l'obra amb soldadura

HEB 160 2 2,99 42,60 254,75

HEB 160 2 0,45 42,60 38,34

HEB 140 2 2,99 33,70 201,53

HEB 140 4 0,45 33,70 60,66

HEB 140 2 2,94 33,70 198,16

HEB 140 4 2,72 33,70 366,66

1.120,10 1,68 1.881,77

5.2          kg  Elements d'ancoratge col�locats                                 

Acer S275JR  per a elements d'ancoratge , en perfils laminats en calent sèrie HEB, treballat a taller i

amb una capa d'imprimació antiox idant, col.locat a l'obra amb cargols

Placa d'ancoratge HEB 140 4 18,62 74,48

Placa d'ancoratge HEB 160 2 23,13 46,26

Placa ancoratge Pota escala 2 8,16 16,32

137,06 1,64 224,78

5.3          kg  Elements auxiliars col�locats                                   

Acer S275JR, en perfils laminats en calent sèrie L, i rectangular, treballat a taller i amb una capa

d'imprimació antiox idant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col.locat

a l'obra amb soldadura

Placa 190x 190x 15 4 4,25 17,00

Placa 170x 170x 12 6 2,72 16,32

Placa 140x 140x 8 6 1,23 7,38

Rigiditzador 116x 61x 9 28 0,50 14,00

Rigiditzador 134x 69x 9 4 0,65 2,60

Perfil L 60x 60x 6 16 1,10 17,60

Placa de transició 270x 90x 10 2 1,90 3,80

78,70 3,70 291,19

5.4          kg  Bigues d'acer col�locades                                       

Acer S275JR per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPE, amb

una capa d'imprimació antioxidant, col.locat a l'obra amb soldadura

IPE 200 2 2,58 22,40 115,58

IPE 200 2 3,64 22,40 163,07

IPE 200 2 3,69 22,40 165,31

IPE 240 2 4,29 30,70 263,41

IPE 240 1 2,46 30,70 75,52

782,89 1,62 1.268,28

5.5          kg  Perfil 140x60x6 de pota d'escala col�locats                     

Acer S275JR per a perfil tubular 140x60x6 per a formació de potes d'escala formades per peça sim-

ple, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antiox idant, col.locat a l'obra amb soldadura

Replà- P1 2 2,27 15,70 71,28

Fonam-Replà 2 2,82 15,70 88,55

Replà 4 0,85 15,70 53,38

Perfil rigiditzador 1 0,68 15,70 10,68

223,89 1,91 427,63

5.6          kg  Xapa plegada de conformació de graons                           

Acer S275JR per a xapes de comformació del graonat de l'escala d'espessor 10mm, treballat a taller

i amb una capa d'imprimació antioxidant, col.locat a l'obra amb soldadura

Conformació d'últim graó 2 1,57 3,14
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Conformació dels altres graos 26 1,30 33,80

36,94 1,67 61,69

5.7          kg  Asnelles HEB140                                                 

Asnelles HEB 140 per al sosteniment de les parets de càrrega en el període d'estintolament, inclòs

p.p de formació de forats en paret i omplert amb morter

Asnelles L=4.09m 4 4,09 33,70 551,33

Asnelles L=3.35m 16 3,35 33,70 1.806,32

2.357,65 2,23 5.257,56

5.8          d   LLoguer de puntals                                              

Lloguer de puntals per a portada a terme de les operacions d'estintolament i formació del forat de l'es-

cala

Asnelles 40 40,00 1.600,00

PB 22 60,00 1.320,00

PB fase jàsseres PB 10 20,00 200,00

P1 20 70,00 1.400,00

P1 fase jàsseres PB 10 20,00 200,00

10 25,00 250,00

4.970,00 0,03 149,10

5.9          m   Formació de forats en parets                                    

Formació de forats en parets centrals de càrrega existents per a l'execució de l'estintolament/formació

forat d'escala amb mitjans mecànics

8 2,70 1,10 23,76

23,76 10,63 252,57

5.10         u   Formació de forats en forjat                                    

Formació de forats en pforjats per a l'execució de l'estintolament/formació forat d'escala amb mitjans

mecànics

6,00 22,13 132,78

5.11         u   Omplert de morter sense retracció                               

Omplert de morter sense retracció en forats en forjat per a garantir la continuitat del forjat. inclòs enco-

frat inferior de forjat

6,00 31,58 189,48

TOTAL CAPITOL 5 Estructura metàl�lica ............................................................................................................. 10.136,83
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CAPITOL 6 Tancaments i divisòries                                         

6.1          m2  Paret de maó de gero per a revestir                             

Fulla ex terior de tancament de façana de 14cm de gruix, de maó ceràmic perforat tipus "gero", per a

revestir, 29x14x5 cm, rebuda amb morter de ciment M-5

Reomplert de forats en façanes 1 8,94 8,94

Barana de coberta 1 36,04 0,50 18,02

26,96 25,95 699,61

6.2          m2  Envà de 7cm per a revestir                                      

Formació d'envà de 7 cm de gruix, de maó buit doble, per revestir 24x11.5x7, rebuda amb morter

de ciment M-5

Full interior tancament façana lateral 2 10,50 2,70 56,70

Full interior tancament façana

principal/posterior

4 7,07 2,70 76,36

Descompte forats en façana -1 7,41 -7,41

-1 2,15 -2,15

-1 1,62 -1,62

-1 0,84 -0,84

-1 2,70 -2,70

-1 1,74 -1,74

-1 1,94 -1,94

-1 2,52 -2,52

-1 4,14 -4,14

-1 7,78 -7,78

Env ans Planta baix a 2 2,72 2,70 14,69

1 2,25 2,70 6,08

1 2,54 2,70 6,86

1 2,40 2,70 6,48

Descompte forats en env ans -1 0,70 2,10 -1,47

Env ans Planta primera 2 4,03 2,70 21,76

2 2,93 2,70 15,82

1 4,01 2,70 10,83

2 2,83 2,70 15,28

Descompte forats en env ans -2 0,80 2,10 -3,36

-2 0,70 2,10 -2,94

190,25 17,24 3.279,91

6.3          m2  Envà de 4cm per a revestir                                      

Envà recolzat div isori de 4 cm de gruix , de maó foradat senzill de 290x140x40 mm, LD, categoria I,

segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10

Env ans de PB 1 4,06 2,70 10,96

1 2,25 2,70 6,08

1 2,96 2,70 7,99

1 2,83 2,70 7,64

1 1,85 0,95 1,76

34,43 17,03 586,34

6.4          ml  Minvell de rajola ceràmica col�locada                           

Minvell encastat al parament, de rajola de ceràmica amb trencaaigües, col.locada amb morter de ci-

ment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

F1 1 1,45 1,45

F2 1 1,35 1,35

F3 1 2,10 2,10

F4 1 2,25 2,25

F5 1 3,45 3,45

F7 1 0,70 0,70

F8 1 2,22 2,22

13,52 13,99 189,14
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6.5          ud  Dintell de fusteria F8                                          

Dintell format per un perfil IPE 140 emmarcat en un calaix  de formigó HA25/B/20/IIa de 28x18x282

cm

1,00 82,19 82,19

6.6          ud  Dintell de fusteria P1 i P2                                     

Formació de dintell mitjançant dos perfils IPE 80 emmarcats en un calaix  de formigó HA-25/B/20/IIa

de 1x0.28x0.12

2,00 23,93 47,86

6.7          ml  Dintell per a finestres i balconeres                            

Dintell per a finestres i balconeres, format per un calaix  en L amb maó foradat simple i armada en la

part horitzontal amb 3 barres corrugades de 10mm de diàmetre.

F1 1 1,45 1,45

F2 1 1,35 1,35

F3 1 2,10 2,10

F4 1 2,25 2,25

F5 1 3,45 3,45

F7 1 0,70 0,70

11,30 15,45 174,59

6.8          ml  Coronació de barana de coberta                                  

Coronació de barana de coberta, amb peça de formigó polímer prefabricada, presa amb morter mixt

1:2:10 elaborat a obra amb formigonera de 165l

Barana Coberta habitatge 1 36,04 36,04

Barana coberta construcció aux iliar 1 30,79 30,79

66,83 23,24 1.553,13

6.9          ud  Remat per a xemeneia ventilació banys                           

Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 160 mm, adaptat per a doble tub,

col�locat amb fixacions mecàniques

1,00 34,41 34,41

6.10         ud  Remat per a xemeneia ventilació primària sanejament             

Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 150 mm, adaptat per a doble tub,

col�locat amb fixacions mecàniques

1,00 32,40 32,40

6.11         ud  Remat per a xemeneia ventilació de caldera                      

Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 125 mm, adaptat per a doble tub,

col�locat amb fixacions mecàniques

1,00 30,86 30,86

6.12         ud  Col�locació de marcs                                            

Col�locació de marcs per a portes i finestres

Finestres 8 8,00

Portes ex teriors 2 2,00

Portes interiors 4 4,00

14,00 5,63 78,82

TOTAL CAPITOL 6 Tancaments i divisòries........................................................................................................ 6.789,26
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CAPITOL 7 Cobertes                                                        

7.1          m2  Formació de coberta plana no transitable                        

Coberta plana no transitable, no ventilada, auto protegida, tipus convencional, pendent del 2.5% ,

composta de: formació de pendents: formigó cel�lular de ciment escumat, a base de ciment CEM

II/A-P 32,5 R i additiu airejant, resistència a compressió major o igual a 0,2 MPa, amb espessor me-

di de 10 cm, sobre forjat de formigó armat (no inclòs en aquest preu); barrera de vapor: làmina de

ox iasfalt, tipus LO - 30 - FV, Glasdan 30 P Ox i "DANOSA" Col�locada amb emulsió asfàltica de

base aquosa, Curidan "DANOSA"; aïllament tèrmic: plafó rígid de llana de roca soldable, de 50 mm

d'espessor; impermeabilització monocapa adherida: làmina de betum modificat amb elastòmer SBS,

tipus LBM(SBS) - 50/G - FP, Esterdan Plus 50/GP Elast "DANOSA", de superfície autoprotegida

(protecció amb grànuls de pissarra de color gris en la cara ex terior i un film plàstic antiadherent en la

cara interior) totalment adherida amb bufador.

73,65 58,97 4.343,14

7.2          u   Boneres de paret                                                

Bonera de paret de goma termoplàstica, de 100x100 mm amb tapa antigrava metàl.lica, adherida so-

bre làmina bituminosa en calent

2,00 34,02 68,04

7.3          ml  Junta de dilatació                                              

Junta de dilatació en coberta plana no transitable, autoprotegida, composta de: banda de reforç inferior

de betum modificat amb elastòmer SBS Esterdan 30 P Elast "DANOSA", LBM(SBS)-30-PE sobre

el suport prèv iament emprimat amb emulsió asfàltica de base aquosa, Curidan "DANOSA", cordó

màstic bituminós d'ús en fred, Juntodan E "DANOSA" y  banda de reforç làmina de betum modificat

amb elastòmer SBS, tipus LBM(SBS) - 50/G - FP, Esterdan Plus 50/GP Elast "DANOSA", de su-

perfície autoprotegida (protecció amb grànuls de pissarra de color gris en la cara ex terior i un film

plàstic antiadherent en la cara interior).

7,23 18,52 133,90

7.4          ml  Minvell                                                         

Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina, col.locada amb morter mix t 1:2:10, elaborat a

l'obra amb formigonera de 165 l

70,00 8,25 577,50

7.5          m2  Formació de coberta plana transitable                           

Coberta plana transitable, no ventilada, amb soldadura fixa, tipo convencional, pendent del 1%  al

5% , per a trànsit peatonal privat, composta de: formació de pendents: formigó lleuger, resistència a

compressió major o igual a 0,2 MPa, amb espessor medi de 10 cm; aïllament tèrmic: plafó rígid de

llana de roca soldable, de 50 mm d'espessor; impermeabilització monocapa adherida: làmina de be-

tum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), totalment adherida amb bufador; capa

separadora sota protecció: geotèx til de fibres de polièster (200 g/m²); capa de protecció: rajoles de

gres rústic 4/0/-/E, 33x33 cm col�locades amb junt obert (separació entre 3 i 15 mm), en capa fina

amb adhesiu de ciment millorat de lligants mixtos, C2 TE, amb lliscament reduït i temps obert am-

pliat, Weber.col Lanic "WEBER CEMARKSA", color gris, sobre la capa de regularització de morter,

rejuntat amb Weber.color Junta Ancha, morter acolorit CG2 per junts de 2 a 10 mm per a junta oberta

(entre 3 i 15 mm) "WEBER CEMARKSA", de color negre.

50,00 68,08 3.404,00

TOTAL CAPITOL 7 Cobertes................................................................................................................................. 8.526,58
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CAPITOL 8 Aïllaments                                                      

8.1          m2  Aïllament tèrmic per a tancaments                               

Aïllament amorf projectat de gruix  3 cm, amb escuma per a aïllaments de poliuretà de densitat 35

kg/m3

Full interior tancament façana lateral 2 10,50 2,70 56,70

Full interior tancament façana

principal/posterior

4 7,07 2,70 76,36

Descompte forats en façana -1 7,41 -7,41

-1 2,15 -2,15

-1 1,62 -1,62

-1 0,84 -0,84

-1 2,70 -2,70

-1 1,74 -1,74

-1 1,94 -1,94

-1 2,52 -2,52

-1 4,14 -4,14

-1 7,78 -7,78

100,22 8,40 841,85

8.2          m2  Pintat ignífug de perfils d'acer                                

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

IPE 240 longitudinal 2 2,40 0,06 0,29

2 2,40 0,24 1,15

2 4,16 0,12 1,00

IPE 240 transv ersal 1 2,73 0,12 0,33

1 2,73 0,24 0,66

Perfileria escala 2 2,27 0,34 1,00 1,54

2 2,82 0,34 1,00 1,92

4 0,85 0,34 1,00 1,16

1 0,68 0,34 1,00 0,23

8,28 41,77 345,86

8.3          m2  Protecció al foc R-60 plaques guix                              

Protecció al foc de perfils metàl�lica (pilars, jàsseres) amb panell de guix laminar 25mm RF-60, in-

clòs p.p d'accessoris de muntatge

Pilars HEB160 4 2,50 0,16 1,60

Jàsseres IPE 200 4 3,39 0,20 2,71

2 3,39 0,10 0,68

4 2,63 0,20 2,10

2 2,63 0,10 0,53

4 3,50 0,20 2,80

2 3,50 0,10 0,70

11,12 24,30 270,22

TOTAL CAPITOL 8 Aïllaments............................................................................................................................... 1.457,93
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CAPITOL 9 Revestiments                                                    

9.1          m2  Arrebossat reglejat                                             

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter

mixt 1:2:10, elaborat a l'obra, deixat de regle

Cuina 1 9,00 2,70 24,30

Bany  Pb 1 9,22 2,70 24,89

Bany s P1 2 8,90 2,70 48,06

Descompte forats 2 0,70 2,10 2,94

1 1,74 1,74

101,93 17,43 1.776,64

9.2          m2  Enguixat de parets a bona vista                                 

Estesa amb guix  negre a bona vista en paraments verticals de 15 mm. d'espessor amb mestres ca-

da 3 m., fins i tot formació de racons, guarnicions de buits, rematades amb pav iment, p.p. de guarda-

v ius de xapa galvanitzada i col�locació de bastides s/NTE-RPG-8, amidat deduint buits superiors a 2

m2

Planta baix a

Menjador 1 10,28 2,70 27,76

Passadís 1 2,22 2,70 5,99

Sala d'estar 1 13,89 2,70 37,50

Rebedor 1 8,46 2,70 22,84

Caix a escala 1 5,05 5,70 28,79

1 2,65 2,70 7,16

Planta primera

Passadís 1 5,84 2,70 15,77

Dormitori 1 1 15,24 2,70 41,15

Vestidor 1 10,07 2,70 27,19

Dormitori 2 1 14,58 2,70 39,37

Vestidor/Estudi 1 8,80 2,70 23,76

Descompte portes -1 0,90 2,10 -1,89

-3 0,80 2,10 -5,04

-3 0,70 2,10 -4,41

Descompte finestres/balconeres -1 7,41 -7,41

-1 2,15 -2,15

-1 1,62 -1,62

-1 0,84 -0,84

-1 2,70 -2,70

-1 1,74 -1,74

-1 1,94 -1,94

-1 2,52 -2,52

-1 4,14 -4,14

240,88 6,42 1.546,45

9.5          m2  Enguixat de sostres                                             

Estesa amb guix  negre a bona vista en paraments horitzontals de 15 mm. d'espessor amb mestres

perimetrals, i/formació de racons i col�locació de bastides, s/NTE-RPG-9, amidat deduint buits supe-

riors a 2 m2.

Planta baix a

Menjador 1 15,00 15,00

Passadís 1 4,29 4,29

Sala d'estar 1 9,37 9,37

Rebedor 1 8,33 8,33

Planta primera

Habitació 1 1 15,80 15,80

Vestidor 1 7,47 7,47

Passadís 1 3,89 3,89

Habitació 2 1 14,58 14,58

Vestidor/Estudi 1 8,62 8,62

87,35 6,59 575,64
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9.6          m2  Pintat de parament vertical al plàstic llis                     

Pintat de parament vertical de guix , amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i

dues d'acabat

1 240,88

240,88 4,52 1.088,78

9.7          m2  Pintat de parament horitzontal al plàstic llis                  

Pintat de parament horitzontal de guix , amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segellado-

ra i dues d'acabat

1 1,00

92,03 5,21 479,48

9.8          m2  Enrajolat de banys i cuina                                      

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, amb rajola de ceràmica esmaltada bri-

llant, preu de 7.57 €/m2 de 76 a 115 peces/m2, col.locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN

12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

1 101,93

101,93 25,08 2.556,40

9.9          m2  Cel ras de plaques de guix                                      

SOSTRE HISPALAM TIPUS TC Cel ras amb plaques de guix laminat de tipus estàndard (A), per

a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA) ref. HPHSPG de HISPALAM , sistema fix

amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada. Altres articles: ref. HPHPUI

de la sèrie Pastes d'unió de HISPALAM

Cuina 1 9,53 9,53

Bany  Pb 1 5,32 5,32

Bany s P1 2 4,70 9,40

24,25 21,46 520,41

9.10         m2  Arrebossat de monocapa                                          

Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII W2, segons la norma

UNE-EN 998-1, col.locat manualment sobre paraments sense revestir i acabat llis

Façana principal 1 32,14 32,14

Façana lateral 1 59,58 59,58

Façana posterior 1 38,84 38,84

Façana construcció aux iliar 1 20,56 20,56

151,12 16,22 2.451,17

9.11         m   Tauler de cuina de granit                                       

Placa de cocció de granit nacional, Blanc Cristall polit, acabat amb cantell simple, polit, recte i bisellat

de 100x60x3 cm per banc de cuina amb buit i sòcol perimetral.

6,25 210,51 1.315,69

9.12         m2  Llog/Inst 1 mes.Bast.Tub. h<8                                   

Lloguer mensual, muntatge i desmuntatge de bastida metàl�lica tubular d'acer de 3,25 mm. d'espessor

de paret, galvanitzat en calenta, amb doble barana "quitamiedo" de seguretat, sòcol perimetral, plata-

formes d'acer i escala d'accés tipus vaixell, per a altures menors de 8 m., fins i tot p.p. d'arriostra-

mients a façanes i col�locació de malles protectores, i p.p. de mitjans aux iliars i treballs previs de ne-

teja per a suports. Segons normativa CE i RD 2177/2004.

115,70 10,07 1.165,10

TOTAL CAPITOL 9 Revestiments.......................................................................................................................... 13.475,76
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CAPITOL 10 Paviments                                                       

10.1         m2  Solera de formigó                                               

Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de

gruix  15 cm, amb malla electrosoldada 20x20 A Ø 6 B500SD

6 0,80 0,70 3,36

1 11,78 0,30 3,53

1 19,43 0,40 7,77

1 1,00

1 19,94

35,60 20,52 730,51

10.2         m2  Reblert de grava sota solera de formigó                         

Reblert de 33 cm aproximat de gruix  de grava amb grandària màx ima de 50 a 70 mm, amb estesa i

piconatge del material

35,60

35,60 12,23 435,39

10.3         m2  Paviment interior de gres esmaltat                              

Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres esmaltat 2/1/-/-, de 33x33 cm, 8 €/m², col�locades sobre ca-

pa de separació de 2 cm d'espessor de graveta de picada, rebudes amb morter de ciment M-5 i re-

juntades amb Weber.color Lechada, beurada tapajunts tradicional CG1 "WEBER CEMARKSA", de

color blanc.

Planta baix a

Cuina 1 9,74 9,74

Menjador 1 14,97 14,97

Bany 1 5,18 5,18

Sala d'estar 1 18,52 18,52

Passadís 1 6,69 6,69

Rebedor 1 8,33 8,33

Planta primera

Habitació 1 1 15,80 15,80

Vestidor 1 7,47 7,47

Bany  1 1 4,58 4,58

Habitació 2 1 14,58 14,58

Vestidor/Estudi 1 8,62 8,62

Bany  2 1 4,70 4,70

Passadís 1 3,89 3,89

123,07 26,98 3.320,43

10.4         m2  Paviment exterior de gres sense esmaltar                        

Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres esmaltat 2/3/-/E, de 33x33 cm, 8 €/m², col�locades sobre

una capa de 4 cm de morter de ciment M-10, rebudes amb adhesiu de ciment millorat de lligants

mixtos, C2 TE, amb lliscament reduït i temps obert ampliat, Weber.col Lanic "WEBER CEMARK-

SA", color gris i rejuntades amb Weber.color Junta Ancha, morter acolorit CG2 per junts de 2 a 10

mm per a junta oberta (entre 3 i 15 mm) "WEBER CEMARKSA", de color negre

Pati ex terior 1 104,00 104,00

Balcó 1 7,48 7,48

111,48 29,65 3.305,38

10.5         m   Sòcol                                                           

Sòcol de rajola de gres extruït esmaltat, preu superior, de 10 cm d'alçària, col.locat amb morter adhe-

siu

91,68 7,25 664,68

27 de marzo de 2009  Pàgina 16



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Projecte de Rehabilitació i Reforma d'un habitatge unifamiliar  

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

10.6         u   Graonat de fusta                                                

  Esglaó de fusta de pi flandes per envernissar, de 5 cm de gruix, i 25 cm d'estesa, d'una peça,

col�locat amb fixacions mecàniques

15,00 44,00 660,00

TOTAL CAPITOL 10 Paviments............................................................................................................................. 9.116,39
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CAPITOL 11 Fusteries                                                       

11.1         m2  Fusteria exterior en alumini amb persiana i compacte.           

Fusteria d'alumini lacat color blanc, en finestra corredissa de dues fulles de superfície s <= 1 m², per-

fileria amb guia de persiana, gamma mitja, amb bastiment de base, compacte tèrmic incorporat (mo-

noblock), persiana de lamel�les de PVC, amb accionament manual mitjançant cinta i recollidor.

F1 1 1,74 1,74

F2 1 1,62 1,62

3,36 163,96 550,91

11.2         m2  Fusteria exterior en alumini amb persiana i compacte.           

Fusteria d'alumini lacat color blanc, en finestra corredissa de tres fulles de superfície 1 m² < s <= 2

m², perfileria amb guia de persiana, gamma mitja, amb bastiment de base, compacte tèrmic incorpo-

rat (monoblock), persiana de lamel�les de PVC, amb accionament manual mitjançant cinta i recolli-

dor.

F3 1 2,52 2,52

F4 1 2,70 2,70

F5 1 4,14 4,14

9,36 143,91 1.347,00

11.3         m2  Fusteria exterior en alumini amb persiana i compacte.           

Fusteria d'alumini lacat color blanc, en porta balconera corredissa de tres fulles de superfície 4 m² < s

<= 6 m², perfileria amb guia de persiana, gamma mitja, amb bastiment de base, compacte tèrmic in-

corporat (monoblock), persiana de lamel�les de PVC, amb accionament manual mitjançant cinta i re-

collidor.

F6 1 7,41 7,41

7,41 81,33 602,66

11.4         m2  Fusteria exterior en alumini amb persiana i compacte.           

Fusteria d'alumini lacat color blanc, en finestra practicable d'una fulla de superfície s <= 1 m², perfile-

ria amb guia de persiana, gamma mitja, amb bastiment de base, compacte tèrmic incorporat (mono-

block), persiana de lamel�les de PVC, amb accionament manual mitjançant cinta i recollidor.

F7 1 0,84 0,84

0,84 185,77 156,05

11.5         u   Finestral F8                                                    

Fusteria d'alumini lacat color blanc, en finestral fix  de 4 fulles de 1<S<2, perfileria de 3 muntants verti-

cals de 60x40 mm i 3 muntats horitzontals de 60x40mm, amb bastiment de base, compacte tèrmic

(monoblock), inclòs doble envidrament Isolar Glas "VITRO CRISTALGLASS" 4/12/4 amb falques i

segellat continu

1,00 1.961,24 1.961,24

11.6         m2  Vidre Climalit 4/12/4                                           

Doble env idrament Isolar Glas "VITRO CRISTALGLASS", 4/12/4, amb falques i segellat continu.

F1 1 1,74 1,74

F2 1 1,62 1,62

F3 1 2,52 2,52

F4 1 2,70 2,70

F5 1 4,14 4,14

F6 1 7,41 7,41

F7 1 0,84 0,84

20,97 38,92 816,15

11.7         u   Porta d'accés a pati                                            

Porta d'entrada a habitatge d'alumini termolacat en pols, bloc de seguretat, de 80x210 cm, estampa-

ció a una cara, acabat en color blanc RAL 9010, pany especial amb un punt de tancament.

1,00 360,53 360,53
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11.8         u   Porta d'entrada a habitatge                                     

Porta d'entrada de 203x82,5x4 cm, fulla de tauler aglomerat plafonat, acabada en cru per envernissar

en obra, de roure E, amb motllura recta; bastiment de base de pi país de 150x40 mm; galzes de

MDF rexapat de roure E de 150x20 mm; tapajunts de MDF rexapat de roure E de 70x10 mm.

1,00 315,05 315,05

11.9         u   Porta interior de fusta de 80 cm de pas                         

Porta de pas cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de fusta massissa,  envernissada en taller, de pi

melis; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes massissos de pi melis de 90x20 mm; ta-

pajunts massissos de pi melis de 70x15 mm.

P5 1 1,00

P6 1 1,00

2,00 246,01 492,02

11.10        u   Porta interior de fusta de 70 cm de pas                         

Porta de pas cega, d'una fulla de 203x72,5x3,5 cm, de fusta massissa,  envernissada en taller, de pi

melis; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes massissos de pi melis de 90x20 mm; ta-

pajunts massissos de pi melis de 70x15 mm.

P3 1 1,00

P4 2 2,00

3,00 242,12 726,36

11.11        u   Armaris alts per a cuina de 50x90                               

Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 500x330 mm i 900 mm d'alçària, d'aglomerat amb me-

lamina, preu mitjà, amb tiradors, ferratges i regleta, totalment instal.lat

1,00 117,21 117,21

11.12        u   Armaris alts per a cuina de 70x90                               

Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 700x330 mm i 900 mm d'alçària, de DM polilaminat

amb PVC, preu mitjà, amb tiradors, ferratges i regleta, totalment instal.lat

2,00 157,55 315,10

11.13        u   Armari baix per a forn                                          

 Mòdul de forn per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, sense frontal , preu

econòmic, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, totalment instal.lat

1,00 81,13 81,13

11.14        u   Armari baix calaixer                                            

Mòdul estàndard per a moble de cuina baix , de 400x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 4 calaixos de

DM polilaminat amb PVC, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol,

totalment instal.lat

2,00 184,72 369,44

11.15        u   Armari baix cantoner                                            

Mòdul raconer angular per a moble de cuina baix, de (900x900)x600 mm i 700 mm d'alçària, amb

porta de DM polilaminat amb PVC, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge

i sòcol, totalment instal.lat

1,00 187,88 187,88

11.16        u   Armari baix sota aigüera                                        

Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix , de 900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta de DM

polilaminat amb PVC, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, total-

ment instal.lat

1,00 182,58 182,58
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11.17        u   Armari baix per a rentadora, assecadora i rentavaixelles        

Mòdul de moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, sense frontal , preu econòmic,

sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, totalment instal.lat

3,00 81,13 243,39

11.18        u   Armari modular per a encastar de 6 fulles                       

Armari prefabricat per encastar de sis fulles abatibles, de 233x305x60 cm de tauler aglomerat llis la-

cat.

Dorimtori 1 1 1,00

Dormitori 2 1 1,00

2,00 901,02 1.802,04

11.19        u   Armari modular per a encastar de 4 fulles                       

Armari prefabricat per encastar de quatre fulles abatibles, de 233x205x60 cm de tauler aglomerat llis

lacat.

1,00 629,85 629,85

11.20        m2  Mampara de material fenòlic                                     

Mampara de material fenòlic per a banys color, tarjeta fixa i batent, blau inclòs p.p de fixacions acer

inox idable porta de 60 i mecanismes

1 4,80 4,80

4 3,69 14,76

19,56 42,36 828,56

11.21        u   Dotació electrodomèstics cuina                                  

Dotació completa d'electrodomèstics de qualitat estàndard per a una cuina, composta per: Placa de

cuina v itroceràmica 4 focs, forn elèctric empotrable, campana extractora de 60 cm., rentadora, renta-

vaixella i frigorífic panelables, fins i tot muntatge dels mateixos, instal�lats i funcionant. (No s'inclouen

els mobles de cuina).

1,00 2.270,51 2.270,51

TOTAL CAPITOL 11 Fusteries............................................................................................................................... 14.355,66
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CAPITOL 12 Serralleria                                                     

12.1         m   Barana d'escala                                                 

Barana metàl�lica de tub buit d'acer laminat en fred de 100 cm d'alçada, amb bastidor d'acer i claven-

da de v idre de seguretat (laminar) de 4+4 mm, per escala en angle, de dos trams rectes amb altiplà

intermig. Soldada a obra

1 2,10 2,10

1 1,70 1,70

1 2,17 2,17

5,97 135,24 807,38

12.2         u   Porta entrada a parcel�la S2                                    

Porta d'entrada a parcel�la S2 abatible de 80cm de pas i dos tarjetes fixes formada per perfils d'acer

tubulars de 40x20x1.5 pintada, fabricada a taller inclòs anclatges mecànics, mecanismes de maneta,

col�locada

1,00 328,78 328,78

12.3         u   Porta entrada a parcel�la S1                                    

Porta d'entrada a parcel�la S1 abatible de dues fulles de 90 cm de pas formada per perfils d'acer tubu-

lars de 40x20x1.5 pintada, i muntant central de 40x40x1.5 fabricada a taller inclòs anclatges mecà-

nics, mecanismes de maneta, col�locada

1,00 647,13 647,13

12.4         u   Reixa entrada S3                                                

1,00 41,04 41,04

TOTAL CAPITOL 12 Serralleria.............................................................................................................................. 1.824,33
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CAPITOL 13 Instal�lació de sanejament i ventilació                         

13.1         m   Tub PVC Llis multicapa encolat                                  

Col�lector de sanejament enterrat de PVC llis multicapa de diàmetre 125mm. encolat. Col�locat en ra-

sa, sobre un llit de sorra de riu de 10cm, degudament compactada i nivellada, replé lateralment i su-

periorment fins 10cm per sobre de la generatriu amb la mateixa sorra; compactant-la fins al ronyons.

Amb  p.p de mitjans aux iliars i sense incloure excavació ni el tapat posterior de les rases,

s/CTE-HS-5

.

11,90 14,79 176,00

13.2         m   Tub PVC Corrugat j.elast.SN4 C.Gris                             

Col�lector de sanejament enterrat de PVC de paret corrugada doble color gris i rigidesa 4 kn/m2;

amb diàmetre 160mm. Col�locat en rasa, sobre un llit de sorra de riu de 10cm, degudament compac-

tada i nivellada, replé lateralment i superiorment fins 10cm per sobre de la generatriu amb la mateixa

sorra; compactant-la fins al ronyons. Amb p.p de mitjans auxiliars i sense incloure excavació ni el

tapat posterior de les rases, s/CTE-HS-5

19,43 23,99 466,13

13.3         u   Arqueta a peu de baixant de maó 51x51x65                        

Arqueta a peu de baixant registrable, de 51x51x65 cm. de mesures interiors, construida amb fàbrica

de maó massís tosc de 1/2 peu de gruix , rebut amb morter de ciment M-5, col�locat sobre solera de

formigó en massa HM-20/P/40/I de 10 cm. de gruix , enfoscada i bruyida per l'interior amb morter de

ciment M-15 arrodonint angles, amb colze de PVC de 45º, pe a evitar el cop de baixada en la sole-

ra, amb tapa i marc de formigó armat prefabricat, acabada i amb p.p de mitjans auxiliars, sense in-

coure la excavació, ni el replè perimetral posterior, s/CTE-HS-5

3,00 129,17 387,51

13.4         u   Arqueta sifonica maó sota bunera                                

Arqueta sota bunera sifònica de 25x50cm de secció útil, construida amb fabrica de maó tosc de 1/2

peu de gruix , rebut amb morter de ciment M-5 col�locat sobre solera de formigó en massa

HM-20/P/40/I de 10 cm. de gruix , enfoscada i bruy ida per l'interior amb morter de ciment M-15 arro-

donint angles e inclòs amb reixeta plana desmuntable de fundició dúctil i cèrcol de perfil L, acabada i

amb p.p de mitjans auxiliars, sense incoure la excavació, ni el replè perimetral posterior,

s/CTE-HS-5

3,00 113,43 340,29

13.5         u   Arqueta de pas de maó 51x51x65                                  

Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm. de mesures interiors, construida amb fàbrica de

maó massís tosc de 1/2 peu de gruix , rebut amb morter de ciment M-5, col�locat sobre solera de for-

migó en massa HM-20/P/40/I de 10 cm. de gruix, enfoscada i bruy ida per l'interior amb morter de

ciment M-15 arrodonint angles, i tencada superiorment amb tauler de rasillons encadellats i llosa de

formigó HM-20/P/I lleugerament armada amb mallazo, acabada i segellada amb morter de ciment i

amb p.p de mitjans auxiliars, sense incoure la excavació, ni el replè perimetral posterior,

s/CTE-HS-5

3,00 105,42 316,26

13.6         m   Baixant PVC 90mm pluvials                                       

Baixant de PVC pluv ial UNE-EN-1453, de 90 mm. de diàmetre, amb sistema d'unió per junta elàsti-

ca, col�locada amb abraçadora metàl�lica instal�lada, inclòs amb p.p de peces especials de PVC, en

funcionament. Segons CTE-HS-5.

6,50 79,70 518,05

13.7         u   Extractor axial Greenwood CV100SP 55m3/h                        

Extractor axial silenciós de cabal constant Greenwood_Glynwed/ CV 100SP per a parets, sostres i

en línia amb un rendiment d'ex tracció de 15 l/s (55 m3/h) i 15 decibels de nivell sonor, classificat

amb IP-44 i amb carátula blanca, tipus discret i opaca.

3,00 159,22 477,66
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13.8         u   Boca extracció oceane B.O.E                                     

Subministrament i col�locació de boques de repartiment de plàstic injectat amb secció fixa de passa-

da d'aire, fixades en les peces de servei (cuines, banys, WC) empalmades en les embocadures

dels conductes verticals per a regular els cabals globals, millorant el repartiment vertical i dosant pro-

porcionalment els cabals horitzontals, proveïda de reixeta d'abast interior per a assegurar el *antirre-

troceso de dolentes olors sanitaris, *empotrable, dimensions 245x188 mm.

3,00 40,92 122,76

13.9         m   Canonada par.llisa galvanitzada D=125                           

Canonada helicoïdal de paret llisa de D=125 mm. en xapa d'acer galvanitzada espessor 0,5 mm.,

i/p.p. de colzes, derivacions, manguitos i altres accessoris.

1 1,00 1,00

1 1,10 1,10

1 1,00 1,00

3,10 26,31 81,56

13.10        m   Canonada par.llisa galvanitzada D=160                           

Canonada helicoïdal de paret llisa de D=160 mm. en xapa d'acer galvanitzada espessor 0,5 mm.,

i/p.p. de colzes, derivacions, manguitos i altres accessoris.

4,40 27,12 119,33

TOTAL CAPITOL 13 Instal�lació de sanejament i ventilació ............................................................................. 3.005,55
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CAPITOL 14 Instal�lació d'electricitat                                     

14.1         u   Caixa general de protecció i mesura                             

Caixa de protecció i mesura, intensitat 63 A, per 1 comptador monofàsic, formada per una envoltant

aïllant, precintable, autoventilada i amb espiell. Inclús equip complert de mesura, borns de connex ió,

bases tallacircuits i fusibles per a protecció de la derivació indiv idual

1,00 201,91 201,91

14.2         m   Derivació individual 2x10+10T mm2                               

Derivació indiv idual monofàsica encastada per habitatge, formada per cables unipolars amb conduc-

tors de coure, ES07Z1-K (AS) 3G10 mm², sent la seva tensió assignada de 450/750 V, sota tub pro-

tector flexible, corrugat, de PVC, de 25 mm de diàmetre.

0,42 9,49 3,99

14.3         u   Quadre gerenal protecció-distribució                            

Quadre general de protecció  electrificació elevada 8kW, format per caixa de doble aïllament per a

encastar, amb porta de 24 elements, perfil omega, embarrat de protecció, interruptor automàtic diferen-

cial 2x25 A. 30mA i PIAS (I+N de 10,16, 20 i 25 A. Instal�lat inclòs cablejat i connectat

1,00 144,46 144,46

14.4         m   Circuit enllumenat "C1"                                         

Circuit enllumenat realitzat amb tub corrugat de PVC corrugat de D=13/gp. 5 i conductors de coure

unipolars aïllats per a una tensió nominal de 750V. i secció de 2x2,5 mm2, en el sistema monofàsic

(actiu, neutre i protecció) inclòs p./p. de caixes de registre i regletes de connex ió.

Planta baix a 1 137,39 137,39

Planta primera 1 120,00 120,00

257,39 3,64 936,90

14.5         m   Circuit per a preses auxiliars "C2"                             

Circuit per a preses generals, realitzat amb tub corrugat de PVC corrugat de D=13/gp. 5 i conductors

de coure unipolars aïllats per a una tensió nominal de 750V. i secció de 2x2,5 mm2, en el sistema

monofàsic (actiu, neutre i protecció) inclòs p./p. de caixes de registre i regletes de connex ió.

Planta Baix a 1 58,92 58,92

Planta Primera 1 165,00 165,00

223,92 3,64 815,07

14.6         m   Circuit cuina, forn "C3"                                        

Circuit per a cuina i forn, realitzat amb tub corrugat de PVC corrugat de D=13/gp. 5 i conductors de

coure unipolars aïllats per a una tensió nominal de 750V. i secció de 2x6 mm2, en el sistema mono-

fàsic (actiu, neutre i protecció) inclòs p./p. de caixes de registre i regletes de connex ió.

38,58 4,85 187,11

14.7         m   Circuit Rentadora, Rentaplats "C4"                              

Circuit per a rentadora i rentaplats, realitzat amb tub corrugat de PVC corrugat de D=13/gp. 5 i con-

ductors de coure unipolars aïllats per a una tensió nominal de 750V. i secció de 2x4 mm2, en el sis-

tema monofàsic (actiu, neutre i protecció) inclòs p./p. de caixes de registre i regletes de connexió.

49,00 3,74 183,26

14.8         m   Circuit Preses de corrent banys i auxiliars de cuina "C5"       

Circuit per a de cuina i banys, realitzat amb tub corrugat de PVC corrugat de D=13/gp. 5 i conduc-

tors de coure unipolars aïllats per a una tensió nominal de 750V. i secció de 2x2,5 mm2, en el siste-

ma monofàsic (actiu, neutre i protecció) inclòs p./p. de caixes de registre i regletes de connex ió.

97,25 3,64 353,99

14.9         m   Circuit Assecadora "C10"                                        

Circuit per a assecadora, realitzat amb tub corrugat de PVC corrugat de D=13/gp. 5 i conductors de

coure unipolars aïllats per a una tensió nominal de 750V. i secció de 2x2,5 mm2, en el sistema mo-

nofàsic (actiu, neutre i protecció) inclòs p./p. de caixes de registre i regletes de connex ió.
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23,52 3,64 85,61

14.10        m   Circuit Bases d'endoll per a banys "C12"                        

Circuit per a bases d'endoll en banys, realitzat amb tub corrugat de PVC corrugat de D=13/gp. 5 i

conductors de coure unipolars aïllats per a una tensió nominal de 750V. i secció de 2x2,5 mm2, en el

sistema monofàsic (actiu, neutre i protecció) inclòs p./p. de caixes de registre i regletes de connexió.

44,30 3,64 161,25

14.11        u   Punt de llum senzill Simon 31                                   

Punt de llum senzill realitzat amb tub de PVC corrugat de M 20/gp5 i conductor rígid de 1.5 mm2 de

Cu i aïllament VV750V. inclòs caixa de registre, caixa de mecanisme universal amb cargols, inter-

ruptor unipolar Simón sèrie 31, instal�lat

9,00 27,41 246,69

14.12        u   Punt de llum commutat Simon 31                                  

Punt de llum commutat senzill realitzat amb tub de PVC corrugat de M 20/gp5 i conductor rígid de

1.5 mm2 de Cu i aïllament VV750V. inclòs caixa de registre, caixa de mecanisme universal amb

cargols, interruptor unipolar Simón sèrie 31, instal�lat

7,00 39,64 277,48

14.13        u   Punt de llum de creament Simon 31                               

Punt de creuament realitzat amb tub de PVC corrugat de M 20/gp5 i conductor rígid de 1.5 mm2 de

Cu i aïllament VV750V. inclòs caixa de registre, caixa de mecanisme universal amb cargols, inter-

ruptor unipolar Simón sèrie 31, instal�lat

3,00 59,92 179,76

14.14        u   Punt de llum doble Simon 31                                     

Punt de llum doble realitzat amb tub de PVC corrugat de M 20/gp5 i conductor rígid de 1.5 mm2 de

Cu i aïllament VV750V. inclòs caixa de registre, caixa de mecanisme universal amb cargols, inter-

ruptor unipolar Simón sèrie 31, instal�lat

3,00 46,00 138,00

14.15        u   Pulsador timbre Simon 31                                        

Punt polsador timbre realitzat amb tub de PVC corrugat de M 20/gp5 i conductor rígid de 1.5 mm2 de

Cu i aïllament VV750V. inclòs caixa de registre, caixa de mecanisme universal amb cargols, inter-

ruptor unipolar Simón sèrie 31, instal�lat

1,00 36,64 36,64

14.16        u   Presa de telèfon Simon 31                                       

Presa de telèfon realitzada amb tub de PVC corrugat de M 20/gp5 i  guia de filferro galvanitzat, per a

la instal�lació de línea telefonica inclsa caixa de registre, caixa de mecanisme universal amb cargols,

presa de telèfon amb marc Simon serie 31

3,00 29,79 89,37

14.17        u   Presa TV/FM Simon 31                                            

Presa per a TV/FM  realitzada amb tub de PVC corrugat de M 20/gp5  inclosa caixa de registre,

caixa de mecanisme universal amb cargols, presa de TV/SAT Simon serie 31, instal�lada

4,00 30,69 122,76

14.18        u   Presa de Terra indep. amb placa                                 

Presa de terra independent amb placa d'acer galvanitzat de 500x500x1.5 cable de coure de 35mm2,

unions mitjançant soldadura aluminotèrmica, inclos registre de comprovació i pont de prova

1,00 117,06 117,06

TOTAL CAPITOL 14 Instal�lació d'electricitat..................................................................................................... 4.281,31
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CAPITOL 15 Instal�lació de calefacció                                      

15.1         u   Emissors de calor tipus MEC 60 o similar                        

Conjunt d'elements de radiació d'alumini, tipus MEC 60 o similar, inclòs part proporcional de clau

monogir, detentors i purgadors; aix í com la part proporcional de muntatge com: taps, reduccions, jun-

tes, suports i pintura

1,00 1.290,24 1.290,24

15.2         u   Emissors de calor tipus CL 50-1200 o similar                    

Conjunt d'elements de radiació d'alumini, tipus CL 50-1200 o similar, inclòs part proporcional de clau

monogir, detentors i purgadors; aix í com la part proporcional de muntatge com: taps, reduccions, jun-

tes, suports i pintura

3,00 220,00 660,00

15.3         u   Tèrmostat ambient programable                                   

Tèrmostat ambien desde 8º C a 32º C amb programació independent per a cada dia de la setmana

fins a 6 canv is de nivell diaris, amb tres nivells de temperatura ambient: confort, activ itat i reduït, pro-

grama especial per a període de vacances, amb v isor de día, hora, temperatura de consigna i am-

bient, totalment instal�lat

1,00 123,79 123,79

15.4         m   Canonada de Cu 26/28                                            

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 encastat.

Anada/retorn 2 10,46 20,92

20,92 16,78 351,04

15.5         m   Canonada de Cu 20/22                                            

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

Deriv ació PB 2 2,50 5,00

Deriv ació P1 2 0,50 1,00

6,00 11,23 67,38

15.6         m   Vas d'expansió 18l                                              

Vas d'expansió VASOFLEX de Roca amb capacitat de 18l

1,00 111,25 111,25

15.7         m   Canonada PEX AL PEX de distribució de l'aigua calenta           

Canonada de distribució d'aigua calenta de climatització, de polietilè reticulat/alumini (PEX-AL-PEX)

amb barrera d'ox igen, Coesklima Superk "COES", de 14 mm de diàmetre i 2 mm de gruix , col�lo-

cada superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flex ible d'escu-

ma elastomèrica

Planta Baix a 1 8,50 8,50

1 11,05 11,05

1 10,09 10,09

1 5,35 5,35

1 10,61 10,61

1 6,61 6,61

1 3,81 3,81

Planta primera 1 3,54 3,54

1 9,61 9,61

1 12,50 12,50

1 6,73 6,73

1 4,00 4,00

1 7,46 7,46

1 4,82 4,82

104,68 15,44 1.616,26
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15.8         m   Canonada PEX AL PEX de distribució de l'aigua freda             

Canonada de distribució d'aigua freda de climatització, de polietilè reticulat/alumini (PEX-AL-PEX)

amb barrera d'ox igen, Coesklima Superk "COES", de 14 mm de diàmetre i 2 mm de gruix , col�lo-

cada superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flex ible d'escu-

ma elastomèrica

Planta baix a 1 6,46 6,46

1 12,00 12,00

1 10,80 10,80

1 5,40 5,40

1 10,95 10,95

1 6,35 6,35

1 3,30 3,30

Planta primera 1 4,10 4,10

1 6,80 6,80

1 3,27 3,27

1 6,11 6,11

1 12,40 12,40

1 11,80 11,80

1 4,90 4,90

104,64 13,13 1.373,92

TOTAL CAPITOL 15 Instal�lació de calefacció.................................................................................................... 5.593,88
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CAPITOL 16 Instal�lació de gas                                             

16.1         u   Escomesa ACDIN 2440D=1"                                         

Escomesa per a gas en acer DIN 2440 sense soldadura de D=1", per a xarxes de distribució fins a

1,5 m. de longitud des de la xarxa a la vàlvula d'escomesa i connex ió a l'armari de regulació, fins i

tot excavació i reposició de rasa per a tub, protecció de canonada, certificat, etc., acabada

1,00 536,18 536,18

16.2         u   Comptador G4                                                    

Comptadorde designació G4 segons UNE 60510 amb connexions roscades de 7/8" de diàmetre, de

6 m3/h (n), com a màxim, de manxa i muntat entre tubs

1,00 124,76 124,76

16.3         u   Caldera Laura 20/20 F                                           

Caldera mural a gas, electrònica, amb microacumulació i panell digital amb programador, combustió

atmosfèrica, model LAURA 20/20 F de gas natural

1,00 1.749,80 1.749,80

16.4         m   Canonada de Cu20/22                                             

Canonada per gas en coure de 1 mm de gruix  de 20/22, per a instalacions receptores, i/p.p d'acces-

soris i proves de pressió

12,06 9,94 119,88

16.5         m   Canonada de Cu26/28                                             

Canonada per gas en coure de 1 mm de gruix  de 26/28, per a instalacions receptores, i/p.p d'acces-

soris i proves de pressió

22,70 12,98 294,65

16.6         m   Canonada de Cu16/18                                             

Canonada per gas en coure de 1 mm de gruix  de 16/18 per a instalacions receptores, i/p.p d'acces-

soris i proves de pressió

3,80 8,89 33,78

16.7         u   Aixeta aparell gas D=1" 20 mm                                   

Instal�lació d'aixeta de muntant cònic de D=1"-20 mm., i/p.p. d'accessoris de connexió amb la cano-

nada

1,00 18,25 18,25

16.8         u   Aixeta cuina gas D=1/2" recte                                   

Instal�lació d'aixeta per a cuina de gas de, D=1/2" sortida en oliva, i/p.p. d'accessoris de connex ió

amb la canonada.

1,00 14,27 14,27

16.9         u   Vàlvula seguretat-regulació NL-32                               

Vàlvula seguretat-regulació NL-32

1,00 20,60 20,60

TOTAL CAPITOL 16 Instal�lació de gas............................................................................................................... 2.912,17

27 de marzo de 2009  Pàgina 28



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Projecte de Rehabilitació i Reforma d'un habitatge unifamiliar  

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 17 Instal�lació de fontaneria                                      

17.1         u   Escomesa DN40mm 1" POLIET.                                      

Escomesa a la xarxa general municipal d'aigua DN40 mm., fins a una longitud màx ima de 8 m., re-

alitzada amb tub de polietilè de 32 mm. de diàmetre nominal d'alta densitat, amb collet de presa de

P.P., derivació a 1", colze de llautó, enllaç recte de polietilè, clau d'esfera lllautó  per roscar de 1,

i/p.p. de peces especials i accessoris, acabada i funcionant, s/CTE-HS-4. Amidada la unitat acaba-

da.

1,00 86,17 86,17

17.2         u   Comptador DN40mm en arqueta 1 1/2"                              

1,00 325,51 325,51

17.3         m   Canonada Cu 40/42 mm                                            

Canonada de coure rígid de 40/42mm de diàmetre nominal en instal�lacions per a aigua freda i calen-

ta, amb p.p especials de coure, instal�lada i en funcionament

1 12,37 12,37

12,37 23,82 294,65

17.4         m   Canonada Cu 33/35 mm                                            

Canonada de coure rígid de 33/35mm de diàmetre nominal en instal�lacions per a aigua freda i calen-

ta, amb p.p especials de coure, instal�lada i en funcionament

7,98 19,40 154,81

17.5         m   Canonada Cu 26/28 mm                                            

Canonada de coure rígid de 26/28mm de diàmetre nominal en instal�lacions per a aigua freda i calen-

ta, amb p.p especials de coure, instal�lada i en funcionament

2 12,60 25,20

1 9,19 9,19

34,39 13,51 464,61

17.6         m   Canonada Cu 20/22 mm                                            

Canonada de coure rígid de 20/22mm de diàmetre nominal en instal�lacions per a aigua freda i calen-

ta, amb p.p especials de coure, instal�lada i en funcionament

2 3,00 6,00

2 3,36 6,72

12,72 10,67 135,72

17.7         u   Ins. aigua F.C. Lavabo c/ lav+vàter                             

Instal�lació de fontaneria per a un lavabo, dotat de lavabo i inodor, realitzada amb canonades de cou-

re, UNEIX-EN-1057, per a les xarxes d'aigua freda i calenta, i amb canonades de PVC sèrie B,

UNEIX-EN-1453, per a la xarxa de desguassos, amb els diàmetres necessaris per a cada punt de

servei, amb sifons indiv iduals per als aparells, fins i tot amb p.p. de baixant de PVC de 160 mm. i

"manguetón" per a enllaç al vàter, acabada, i sense aparells sanitaris. Les preses d'aigua i els des-

guassos, es lliuren amb taps. s/CTE-HS-4/5

1,00 210,47 210,47

17.8         u   Ins. aigua F.C. Lavabo amb dutxa                                

Instal�lació de fontaneria per a un lavabo, dotat de lavabo, inodor i dutxa, realitzada amb canonades

de coure, UNEIX-EN-1057, per a les xarxes d'aigua freda i calenta, i amb canonades de PVC sèrie

B, UNEIX-EN-1453, per a la xarxa de desguassos, amb els diàmetres necessaris per a cada punt

de servei, amb sifons indiv iduals, fins i tot amb p.p. de baixant de PVC de 160 mm. i "manguetón"

per a enllaç al vàter, acabada, i sense aparells sanitaris. Les preses d'aigua i els desguassos, es

lliuren amb taps. s/CTE-HS-4/5

2,00 264,49 528,98
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17.9         u   Ins, aigua F.C Cuina completa                                   

Instal�lació de fontaneria per a una cuina, dotant-la amb preses per a aigüera, rentadora i rentavaixe-

lla, realitzada amb canonades de coure, UNEIX-EN-1057, per a les xarxes d'aigua freda i calenta, i

amb canonades de PVC sèrie B, UNEIX-EN-1453, per a la xarxa de desguassos, amb els diàme-

tres necessaris per a cada punt de servei, amb sifons indiv iduals, fins i tot amb p.p. de baixant de

PVC de 160 mm., i prev isió de preses d'aigua per a sistema de calefacció, amb entrada i sortida de

22 mm., acabada. Les preses d'aigua i els desguassos, es lliuren amb taps. s/CTE-HS-4/5.

1,00 309,23 309,23

17.10        u   P. Dutxa de gres 90x90 Bla.Isly.Duo                             

Plat de dutxa de gres de 90x90 cm. blanc, mod. Isly Duo de Jacob Delafon, amb grifería mesclado-

ra monomando amb dutxa telèfon, flexible de 150 cm. i suport articulat, fins i tot vàlvula de desguàs

sifónica, amb sortida horitzontal de 60 mm., instal�lat i funcionant.

2,00 209,90 419,80

17.11        u   Vàter. tanc baix complet                                        

Vàter de porcellana v itrificada blanc, de tanc baix , sèrie normal col�locat mitjançant tacs i cargols al

paviment, fins i tot segellat amb silicona, i compost per: tassa, tanc baix amb tapa i mecanismes i

seient amb tapa lacats, amb frontisses d'acer, instal�lat, fins i tot amb clau d'esquadra de 1/2" croma-

da i latiguillo flex ible de 20 cm. i de 1/2", funcionant.

3,00 165,41 496,23

17.12        u   Lavabo D=40 s/tauler Blanc                                      

Lavabo de porcellana v itrificada en blanc, D=40 cm., per a col�locar encastat sobre tauler de marbre

o equivalent (sense incloure), amb aixeta mescladora monomando, amb airejador i enllaços d'alimen-

tació flexibles, en color, fins i tot vàlvula de desguàs de 32 mm., claus d'esquadra de 1/2" croma-

des, i latiguillos flex ibles de 20 cm. i de 1/2", instal�lat i funcionant.

4,00 132,55 530,20

17.13        u   Aigüera 70x50 1 forat                                           

Aigüera de gres blanc, de 70x50 cm., de 1 forat, per a col�locar sobre bancada o moble suport (sen-

se incloure), amb aixeta monobloc bimando, amb canella giratòria i aireador en blanc, fins i tot vàlvu-

la de desguàs de 40 mm., claus d'esquadra de 1/2" cromades i desguàs sifònico, instal�lat i funcio-

nant.

1,00 245,42 245,42

17.14        u   Tauler de marbre 100cm P/1 Forat                                

Subministrament i col�locació de tauler de marbre nacional, de 100cm. de llarg, i 2 cm. de gruix , amb

faldó frontal de 15 cm. i regleta polida i amb les vores bisellades, fins i tot amb forat per a la instal�la-

ció posterior d'un lavabo de 1 forat, muntada amb els ancoratges precisos, i segellada amb silicona.

2,00 175,59 351,18

17.15        u   Tauler de marbre 150cm P/2 Forats                               

Subministrament i col�locació de tauler de marbre nacional, de 150cm. de llarg, i 2 cm. de gruix , amb

faldó frontal de 15 cm. i regleta polida i amb les vores bisellades, fins i tot amb forat per a la instal�la-

ció posterior d'un lavabo de 2 forats, muntada amb els ancoratges precisos, i segellada amb silicona.

1,00 263,28 263,28

TOTAL CAPITOL 17 Instal�lació de fontaneria................................................................................................... 4.816,26
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CAPITOL 18 Instal�lació d'energia solar                                    

18.1         u   Col�lector pla PS2.0                                            

2,00 1.120,00 2.240,00

18.2         u   Joc acoplament CH-PS2.0                                         

Joc acoplament CH-PS2.0 per a dos col�lectors plans SCP2-PS2.0

1,00 96,00 96,00

18.3         u   Suport coberta plana als col�lectors                            

Suport coberta plana per a dos col�lectors plans SCP2-PS2.0

1,00 250,00 250,00

18.4         u   Grup hidràulic KHS 10                                           

1,00 386,00 386,00

18.5         u   Barrejador termostatic de Ø22                                   

1,00 78,00 78,00

18.6         u   Central de regulació CS10                                       

1,00 194,00 194,00

18.7         u   Purgador automàtic                                              

Purgador automàtic flexvent Super 1/2 Ø22

1,00 47,40 47,40

18.8         u   Vàlvula de tancament VC 1/2 Ø22                                 

1,00 18,60 18,60

18.9         u   Separador d'aire, Flam covent 22                                

1,00 87,60 87,60

18.10        u   Líquid solar, FAC 10                                            

Líquid solar, FAC 10, per a barrejar-se amb aigua

1,00 48,00 48,00

18.11        u   Interacumulador solar AS 300-2 E                                

Interacumulador solar AS 300-2 E de doble serpentí

1,00 2.920,00 2.920,00

18.12        u   Dipòsit d'expansió Vasoflex de 18l                              

Dipòsit d'expansió Vasoflex  solar N 18/2.5 pressió màxima de treball 8 bar

1,00 72,00 72,00

18.13        u   Grup de seguretat FLEXBRANE E Ø22                               

1,00 68,00 68,00

18.14        u   Vàlvula de seguretat de 1/2 Ø22                                 

1,00 10,60 10,60

18.15        u   Dipòsit d'expansió per a circuits de ACS                        

Dipòsit d'expansió per a circuits de ACS Vasoflex/S de 18l, pressió màxima de treball de 10bar.

2,00 78,00 156,00

18.16        m   Tub de coure 12/14                                              

Tub de coure R250 (semidur) de 14 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix , segons la norma

UNE-EN 1057, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment

14,20 7,13 101,25
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TOTAL CAPITOL 18 Instal�lació d'energia solar................................................................................................. 6.773,45
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CAPITOL 19 Jardineria                                                      

19.1             Transplant de llimoner                                          

Transplant de llimoner amb mitjans manuals, per a col�locar 2m al sud de la posició actual p.p de ma-

terials aux iliars

1,00 183,24 183,24

TOTAL CAPITOL 19 Jardineria.............................................................................................................................. 183,24

TOTAL...................................................................................................................................................................... 105.027,97
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CAPITOL RESUM EUROS %

1 Enderrocs..................................................................................................................................................... 7.911,40 7,53

2 Mov iment de terres........................................................................................................................................ 796,27 0,76

3 Fonamentacions............................................................................................................................................ 2.607,68 2,48

4 Estructura formigó armat................................................................................................................................. 464,02 0,44

5 Estructura metàl�lica....................................................................................................................................... 10.136,83 9,65

6 Tancaments i div isòries.................................................................................................................................. 6.789,26 6,46

7 Cobertes ...................................................................................................................................................... 8.526,58 8,12

8 Aïllaments..................................................................................................................................................... 1.457,93 1,39

9 Rev estiments................................................................................................................................................ 13.475,76 12,83

10 Pav iments.................................................................................................................................................... 9.116,39 8,68

11 Fusteries...................................................................................................................................................... 14.355,66 13,67

12 Serralleria..................................................................................................................................................... 1.824,33 1,74

13 Instal�lació de sanejament i v entilació................................................................................................................ 3.005,55 2,86

14 Instal�lació d'electricitat.................................................................................................................................... 4.281,31 4,08

15 Instal�lació de calefacció................................................................................................................................. 5.593,88 5,33

16 Instal�lació de gas.......................................................................................................................................... 2.912,17 2,77

17 Instal�lació de fontaneria.................................................................................................................................. 4.816,26 4,59

18 Instal�lació d'energia solar ............................................................................................................................... 6.773,45 6,45

19 Jardineria..................................................................................................................................................... 183,24 0,17

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 105.027,97

13,00% Despeses Generals....................... 13.653,64

6,00% Benefici industrial.......................... 6.301,68

SUMA DE G.G. y  B.I. 19.955,32

16,00% I.V.A....................................................................... 19.997,33

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 144.980,62

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 144.980,62

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-QUATRE MIL NOU-CENTS VUITANTA  EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

Cardedeu, a 27 de març de 2009.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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13. Estudi de Viabilitat 
 

13.1 Estudi de població 
 
Cardedeu està situat a la província de Barcelona al Vallès Oriental, a 40 km de la ciutat de Barcelona, esta ben 
comunicat, ja que disposa d’estació de Renfe rodalies, línia C2, entrada pròpia a l’autopista AP-7. Aquesta 
situació li concedeix a aquest municipi una bona comunicació i la consideració de “població dormitori”. 
 
La situació de l’inmoble en el poble, és privilegiada, ja que està situat en una zona de d’habitatges unifamiliars, 
però està a un minut del centre del barri dels estalvis, barri amb equipaments municipals de tot tipus. 
 

13.2 Estudi de mercat 
 
Aquest inmoble està destinat a una família de 3/4 membres de classe mitja-alta. Seguidament estudiarem el preu 
de mercat dels habitatges de similars característiques a Cardedeu. Dades consultades a diferents portals  
d’internet immobiliaris.  
 

Situació Hab Banys m² Solar Jardí  Preu   Preu m2 
construit  

CENTRE 3 1 90         393.700,00 €      4.374,44 €  

PINETONS 3 3 107   �     495.000,00 €      4.626,17 €  

PINETONS 3 3 118   �     450.800,00 €      3.820,34 €  

PINETONS 3 3 119   �     391.000,00 €      3.285,71 €  

CENTRE 4 2 120   �     450.800,00 €      3.756,67 €  

PINETONS 3 4 138   �     415.000,00 €      3.007,25 €  

URBANIZACION 3 1 140   �     391.400,00 €      2.795,71 €  

CAN CANYES 3 2 140   �     511.000,00 €      3.650,00 €  

CENTRE  3 3 150 160 �     590.000,00 €      3.933,33 €  

BELLAVISTA  3 3 150         414.698,00 €      2.764,65 €  

ELS DOMINICS 4 2 150 800 �     576.972,00 €      3.846,48 €  

ELS DOMINICS 5 3 154 400 �     553.000,00 €      3.590,91 €  

ELS DOMINICS 4 3 155 300 �     438.800,00 €      2.830,97 €  

ELS DOMINICS 4 3 160 250 �     547.000,00 €      3.418,75 €  

DOMINICS  4 3 160 400 �     495.000,00 €      3.093,75 €  

CENTRE 5 3 160         427.000,00 €      2.668,75 €  

CENTRE 3 2 162 106 �     484.000,00 €      2.987,65 €  

ELS DOMINICS 4 3 166 246 �     470.000,00 €      2.831,33 €  

ELS DOMINICS 3 3 167 320 �     553.000,00 €      3.311,38 €  

ELS DOMINICS 4 3 175   �     456.000,00 €      2.605,71 €  

CENTRE 3 4 176         390.700,00 €      2.219,89 €  

LA GRANADA 4 3 180   �     546.000,00 €      3.033,33 €  

ESTALVIS 4 2 186 110 �     427.000,00 €      2.295,70 €  

ELS DOMINICS 4 3 200 400 �     579.000,00 €      2.895,00 €  

LA GRANADA  4 3 201 250 �     560.000,00 €      2.786,07 €  

LA GRANADA  4 3 201 251 �     560.000,00 €      2.786,07 €  

ZONA ESPORTIVA 3 4 202         390.000,00 €      1.930,69 €  

CENTRE 3 4 202   �     535.000,00 €      2.648,51 €  

BELLAVISTA  4 2 209 300 �     551.000,00 €      2.636,36 €  

BELLAVISTA  4 2 209 300 �     551.000,00 €      2.636,36 €  

BELLAVISTA 4 3 209 307 �     460.000,00 €      2.200,96 €  

CENTRE 3 3 218         577.000,00 €      2.646,79 €  

ELS DOMINICS 4 3 222 401 �     545.000,00 €      2.454,95 €  

MILENARI 4 3 225 82 �     566.000,00 €      2.515,56 €  

ZONA ESPORTIVA 3 3 229   �     513.000,00 €      2.240,17 €  

CENTRE 2 3 230 120       490.000,00 €      2.130,43 €  

BELLAVISTA 3 3 240 200 �     303.000,00 €      1.262,50 €  

ESTALVIS 4 4 245   �     547.000,00 €      2.232,65 €  

BELLAVISTA  4 3 266 300 �     469.000,00 €      1.763,16 €  

BELLAVISTA  4 3 266 300 �     469.000,00 €      1.763,16 €  

ZONA CHAMPIONS  3 3 275 144 �     448.999,00 €      1.632,72 €  

ZONA CHAMPIONS  3 3 275 144 �     448.999,00 €      1.632,72 €  

ZONA CHAMPIONS  3 3 275 144 �     448.999,00 €      1.632,72 €  

ZONA CHAMPIONS  3 3 275 144 �     492.999,00 €      1.792,72 €  

ZONA CHAMPIONS  3 3 275 144 �     492.999,00 €      1.792,72 €  

ZONA CHAMPIONS  3 3 275 144 �     492.999,00 €      1.792,72 €  

MIL.LENARI  3 3 275 153 �     493.000,00 €      1.792,73 €  

MIL.LENARI  3 3 275 153 �     493.000,00 €      1.792,73 €  

MIL.LENARI  3 3 275 153 �     493.000,00 €      1.792,73 €  

MIL.LENARI  3 3 275   �     489.000,00 €      1.778,18 €  

LA GRANADA 3 3 275   �     449.000,00 €      1.632,73 €  

ZONA CHAMPIONS  3 3 282 156 �     488.999,00 €      1.734,04 €  

ZONA CHAMPIONS  3 3 282 156 �     488.999,00 €      1.734,04 €  

ZONA CHAMPIONS  3 3 282 222 �     518.999,00 €      1.840,42 €  

MIL.LENARI  3 3 285 156 �     489.000,00 €      1.715,79 €  

MIL.LENARI  3 3 285 222 �     519.000,00 €      1.821,05 €  

LA CREU 3 3 298   �     395.658,00 €      1.327,71 €  
 
Per a afinar en el preu de venda de l’habitatge acotaré el rang de la mostra de mercat amb una tria d’aquells 
habitatges unifamiliars que tinguin més en comú sotmès a valoració. 
 

Situació Hab Banys m² Solar Jardí  Preu   Preu m2 
construit  

ELS DOMINICS 3 3 167 320 �     553.000,00 €        3.311,38 €  

ELS DOMINICS 4 3 175   �     456.000,00 €        2.605,71 €  

CENTRE 3 4 176         390.700,00 €        2.219,89 €  

LA GRANADA 4 3 180   �     546.000,00 €        3.033,33 €  

ESTALVIS 4 2 186 110 �     427.000,00 €        2.295,70 €  

ELS DOMINICS 4 3 200 400 �     579.000,00 €        2.895,00 €  

LA GRANADA  4 3 201 250 �     560.000,00 €        2.786,07 €  

LA GRANADA  4 3 201 251 �     560.000,00 €        2.786,07 €  

ZONA ESPORTIVA 3 4 202         390.000,00 €        1.930,69 €  

CENTRE 3 4 202   �     535.000,00 €        2.648,51 €  

BELLAVISTA  4 2 209 300 �     551.000,00 €        2.636,36 €  

BELLAVISTA  4 2 209 300 �     551.000,00 €        2.636,36 €  

BELLAVISTA 4 3 209 307 �     460.000,00 €        2.200,96 €  

CENTRE 3 3 218         577.000,00 €        2.646,79 €  

ELS DOMINICS 4 3 222 401 �     545.000,00 €        2.454,95 €  

MILENARI 4 3 225 82 �     566.000,00 €        2.515,56 €  

ZONA ESPORTIVA 3 3 229   �     513.000,00 €        2.240,17 €  
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CENTRE 2 3 230 120       490.000,00 €        2.130,43 €  

BELLAVISTA 3 3 240 200 �     303.000,00 €        1.262,50 €  

ESTALVIS 4 4 245   �     547.000,00 €        2.232,65 €  

      
 Mitja        2.473,46 €  

 
 

13.3 Preu de venta de l’habitatge 
 
Determinarem un preu de venta de 2400€/m2 , per a la determinació del preu de l’habitatge no consirerarem la 
superficie de la terrassa ni el pati i la meitat de la superfície construïda de la construcció auxiliar. 
 

 M2 const M2 venta  €/m2  

PB 78,98 m² 78,98 m²      2.400,00 €  
Construcció auxiliar 54,00 m² 27,00 m²      2.400,00 €  
P1 78,98 m² 78,98 m²      2.400,00 €  

 Total 443.904,00 € 

 

13.4 Planning de l’obra i Cash Flow 
 
Es preveu l’inici de l’obra dilluns 1 de juny de 2009 i la durada total serà 5 mesos i una setmana. El mètode de 
pagament serà a 30 dies 
 
 

Cash flow de l’obra 
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13.5 Costos 
 
Pressupost de la constractació  serà de 148.060,33€ IVA Inclòs. 
 

13.6 Costos financers 
 
La propietat financiarà el 100% cost de la construcció, ja que no vol assumir cap tipus de cost ni pagament de la 
construcció. 

 
FORMA DE 
PAGAMENT 

 

Període  Pressupost  

30 dies 

SALDO ACUMULAT 

1 Juny 13.449,15 €  -   € 

2 Juliol  3.375,66€ 13.449,15 € 13.449,15 € 

3 Agost 23.280,59 € 3.375,66€ 16.824,81 € 

4 Setembre 41.145,27 € 23.280,59 € 40.105,40 € 

5 Octubre 60.438,49 € 41.145,27 € 81.250,67 € 

6 Novembre 6.371,14€ 60.438,49 € 141.689,16 € 

7 Desembre  6.371,14€ 148.060,30 € 
Cash flow de la operació 

 
Suposant aquesta finaciació: 
PRÉSTEC AMB DESEMBORSOS PARCIALS I DESIGUALS DE CAPITAL. ELS INTERESSOS ES PAGUEN 
MENSUALMENT.DEVOLUCIÓ DE L'IMPORT TOTAL PRESTAT AL FINAL DEL PRÉSTEC. 
 

Valor de de la venta 443.904,00 € 

Concessió del préstec 33% 

Import del préstec 148.060,33 € 

Disposició Terreny -   € 

Disposicó máxima 100% 

Import disponible 148.060,33 € 

Comissió d'obertura préstec hipotecari: 444,18 € 

Comissió d'obertura préstec hipotecari 0,30% 

Tipus d'interès: 5,50% 

Nº d'anys de duració 0,58 

Nº de pagaments per any 12 

Nº de mesos de cadència 7 

Al final dels anys que duri el préstec retornaré: 148.504,51 € 

Interessos totals que pagaré per el préstec: 2.013,76 € 
 
 

Desenvolupament  de la pòlissa  

Disposició màxima 148.060,33 € 
Anys del prèstec 0,58 
Número de pagaments 7 
Interès anual 0,055000 

Interès efectiu 0,004583333 
Interès anticipat 0,004562422 

 

Període Forma de pagament Interès Total Disposat 

1 -   € 0,00 0,00 

2 13.449,15 € 61,36 € 13.449,15 € 

3 3.375,66 € 76,76 € 16.824,81 € 

4 23.280,59 € 182,98 € 40.105,40 € 

5 41.145,27 € 370,70 € 81.250,67 € 

6 60.438,49 € 646,45 € 141.689,16 € 

7 6.371,14€ 675,51 € 148.060,30 € 
 
Per a la posada en marxa de l’obra els gastos inicials també els financiarem 
 
- Cost de constitució de l’hipoteca: 10.924,78€ 
- Cost de llicències: 4,169,88 € 
- Cost d’assegurança: 1.332,51 € 

Import Gastos Inicials 16.427,17 € 
Comisió d'obertura préstec hipotecari: 49,28 € 
Comisió d'obertura préstec hipotecari: 0,30% 
Financiació promotor %: 100% 
Capital total prestat per el banc: 16.427,17 € 
Tipus d'interès: 5,50% 
Nº de años de duració 0,75 
Nº de pagaments per any 12 
Nº de mesos de cadència 9 

 

Valor del bé                     16.427,17 €  Valor residual: 0 

Freqüència pagament 12 Cadència 9 

Anys del préstec 1   

Número de pagaments 9   

Interés anual 0,055000   

Interes efectiu 0,004583333 Total Interessos  618,61 € 

Interés anticipat 0,004562422   
 

Periode Flux de Caixa de l'Obra Interès Total Disposat 

-1                       4.169,88 €  19,02 4.169,88 

0                     12.257,29 €  74,95 16.427,17 

1                                    -   €  74,95 16.427,17 

2                                    -   €  74,95 16.427,17 

3                                    -   €  74,95 16.427,17 
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4                                    -   €  74,95 16.427,17 

5                                    -   €  74,95 16.427,17 

6                                    -   €  74,95 16.427,17 

7                                    -   €  74,95 16.427,17 
 
 

13.7 Cash Flow Global 
 
 

 
 
La operació tindria un Acumulat final de 276.290,70 € 
 

13.8 Conclusió 
 
El context econòmic-financer a data d’avui, on els bancs no concedeixen prèstecs i si els concedeixen no arriba ni 
al 50% de les construccions, no acompanya i encara que aquesta operaciói sigui rendible , la propietat al no rebre 
el 100% del crèdit no portaria a terme la operació. 
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ANNEX 1: Estudi de seguretat 
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Memòria 
 
1.1 Objecte de l’estidi 
 
Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, per tot el temps que durin les obres, les previsions respecte a 
prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals i les instal·lacions preceptives d’higiene i benestar dels 
treballadors. Així mateix, estableix també les previsions pels riscos derivats dels treballs de reparació, 
entreteniment i manteniment. Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’Empresa Constructora per portar a 
terme les seves obligacions en la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament sota control 
de l’Arquitecte Tècnic d’acord amb els Reials Decrets 555/86 de 21 de febrer, 84/90 de 19 de gener i 1627/97 de 
25 d’octubre, mitjançant els quals s’implanta la obligatorietat de la inclusió, per part del contractista d’un Estudi de 
Seguretat i Higiene o d’un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut en el treball en els projectes d’Edificació i Obres 
Públiques. 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel Coordinador de Seguretat i Salut 
durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la Direcció Facultativa. 
Es recorda l’ obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d’Incidències pel seguiment del Pla. 
Qualsevol anotació feta al Llibre d’Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
Abans del començament dels treballs, el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral competent, segons 
model inclòs a 
l’annex III del Reial Decret. 
La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incloure el Pla de Seguretat 
i Salut. El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l’obra 
parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, 
subcontractistes i representants dels treballadors. 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als subcontractistes (art. 11e). 
 
1.2 Descripció de L’obra 
 
1.2.1 Característiques i situació 
 
L’edifici esta situat al carrer  Verge del Carme nº14 a Cardedeu, Bacelona, la parcel·la es de forma rectangular , 
no presenta desnivells i té una superfície de 250m2. Al nord limita amb un edifici adossat de Pb, es a dir té una 
paret mitjera. Al sud amb un edifici no adossat, a l’est amb una construcció auxiliar, a l’oest amb el Carrer Verge 
del Carme.La parcel·la esta composta per un habitatge principal de PB+1  i una construcció auxiliar de PB. 
 
El present projecte es redacta amb la intenció de definir l’execució de la rehabilitació i reforma del present edifici 
col·locant l’escala de planta baixa a planta primera a l’interior de l’edifici i l’estintolament de les parets de càrrega 
interiors. 
 
1.2.2 Dades adicionals 
 
Pressupost d’execució: 100.423,03 € 
 
Promotor:- 
 
Projecte: Alejandro Beltran Hurtado 
 

Durada de l’obra: 6 mesos 
 
Zona d’aplegaments: Al mateix solar al pati de la parcel·la 
 
1.2.3 Unitats constructives que composen l’obra 
 
-Enderrocs 
-Moviment de terra 
-Fonamentacions 
-Estructura de formigó armat 
-Estructura meràl·lica 
-Tancaments i divisòries 
-Cobertes 
-Aïllaments 
-Revestiments 
-Paviments 
-Fusteries 
-Serralleries 
-Instal·lació sanejament i ventilació 
- Instal.lació d'electricitat. 
- Instal.lació de calefacció 
- Instal.lació de gas 
- Instal.lació de fontaneria 
- Instal.lació de plaques solars 
 
1.2.4 Nombre previst d’operaris. Durada de l’obra 
 
La mitjana de treballadors prevista durant l arealització dels treballs és de 5 operaris treballant simultàniament, la 
durada prevista de l’obra és de 6 mesos 
 
1.3 Prevenció de Riscs 
 
1.3.1 Formació del personal  
 
S’impartirà formació en matèria de seguretat e higiene en el treball a tot el personal de l’obra per part 
d’especialistes en la matèria. En aquest sentit es recorda que, segons l’art. 15è del Reial Decret, els contractistes 
i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de 
seguretat i salut a l’obra.  
 
1.3.2 Medecina preventiva i primers auxilis  
 
Tot el personal que comenci a treballar a l’obra, passarà un reconeixement mèdic previ al treball. 
  
Es disposarà d’una farmaciola que disposi del material sanitari especificat en l’Ordenança de Seguretat i Higiene 
en el Treball a fi de poder efectuar les primeres cures.  
 
En lloc ben visible, es disposarà la llista de Centres Mèdics assignats per les urgències amb la seva adreça i 
telèfon així com adreces i telèfons de serveis d’ambulàncies, taxis, etc., per a garantir el ràpid transport dels 
possibles accidentats als centres d’assistència. 
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1.3.3 Prevenció de riscos de danys a tercers 
 
Per evitar que pugui entrar a l’obra personal aliè a la mateixa, es construirà una tanca a tot el perímetre del 
recinte de l’obra, d’alçada i consistència adequades. Així mateix es procedirà a la senyalització escaient. És 
probable que els treballs es realitzin mitjançant subcontractació, per la qual cosa, serà competència del 
contractista de posar al seu coneixement l’abast i contingut del present Estudi.  
 
1.3.4 Avaluació de riscos 
 
A la relació de 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.  
 
A 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 al 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 esgalonament de prioritats per anul·lar o en el seu 
cas controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 
1.4 Treballs previs  
 
1.4.1 Instal·lacions alienes a l’obra  
 
La parcel·la podrà connectar-se a la xarxa de sanejament, d’electricitat, d’aigua i telèfon. 
 
1.4.2 Instal·lacions inherents a l’obra 
 
La caseta d’obra es s’ubicarà en la pròpia construcció i es disposarà de caseta de bany.La caseta d’obra estarà 
dotada dels elements necessaris per guardar la documentació i plànols de l’obra, així com poder examinarlos amb 
certa comoditat. En lloc fàcilment accessible es col·locarà una farmaciola, per primeres cures i un tauló d’anuncis. 
 
1.4.3 Tanca i senyalització 
 
Es preveu la col·locació d’una tanca perimetral de 2,00m. d’alçada en el límit de parcel·la del carrer.  
Es disposarà d’una porta peatonal per accedir a la zona del pati . En aquest accés es col·locarà cartells que 
indiquin:  
-ÚS OBLIGATORI DE CASC  
- PROHIBIDA L’ENTRADA A TOTA PERSONA ALIENA A L’OBRA 
 
1.5 Muntatge i instal·lacions en el transcurs de l’ obra  
 
1.5.1 Instal·lació elèctrica 
 
Del quadre general de protecció sortiran línies independents destinades a maquinària, formigoneres, etc., així 
com els quadres secundaris mòbils. La alimentació serà mitjançant conductes vistos i hauran de complir les 
condicions exigides per instal·lacions a l’intempèrie, amb interruptor omnipolar, ICPM, i diferencial de 300mA, i 
conductors aïllats per una tensió de 1.000 V.  

 
Es col·locarà un quadre d’escomesa elèctrica que pugui subministrar convenientment el corrent a les diferents 
màquines i altres quadres de distribució. El subministre a aquest quadre des de l’exterior s’efectuarà mitjançant 
un cable aeri aïllat de tensió nominal de 1000 volts com a mínim.  
Es situarà el quadre elèctric junt a la caseta d’obra i protegit de la intempèrie. Contindrà en el seu interior els 
fusibles de seguretat, comptadors de força i llum, i els dispositius privats de comandament i protecció (interruptor 
diferencial i dispositius de protecció contra curtcircuits i sobrecàrregues). Els interruptors diferencials seran d’alta 
seguretat amb previsió que alguna màquina no estigués correctament connectada a la instal·lació de toma de 
terra de masses. 
El quadre haurà de tenir, a més a més, les corresponents clavilles per a connectar els cables de l’escomesa de 
les màquines i quadres de distribució. Els quadres elèctrics generals, repartidors del corrent de les diferents 
instal·lacions de l’obra hauran de tenir instal·lats relès diferencials per la força i per l’enllumenat. Els relès per la 
força, seran de 0,3 Ampers de sensibilitat i hauran d’estar forçosament connectats a la toma de terra de 
resistència no superior a 37 Ohms. Els interruptors diferencials per l’enllumenat seran de 0,3 Ampers de 
sensibilitat “alta sensibilitat” i es connectaran a ells, tota la instal·lació d’enllumenat així com les eines elèctriques 
portàtils.  
Els relès per la força, estaran connectades totes les màquines grans de l’obra (grues, serres, formigoneres, etc.), 
tenint en compte que ha d’arribar a cadascuna d’elles la presa de terra del quadre si és que no en té una de 
pròpia, o no s’alimenten des de transformadors de separació.  
Tots els borns de la maquinària i dels quadres elèctrics que estiguin en tensió o siguin susceptibles d’estar-hi han 
d’estar protegits amb una carcassa de material aïllant. Els materials elèctrics per obra és aconsellable que siguin 
armats o blindats, ja que generalment corren risc de rebre cops o escalfaments. Els cables d’alimentació a equips 
mòbils hauran d’estar cobertes les protectores de material resistent a l’abrasió.  
La conducció ha d’estar protegida del pas de les màquines i persones en previsió de deterioraments de la coberta 
aïllant els cables, mitjançant la xarxa aèria, encastament o enterrament al sòl. Està prohibida l’utilització directa de 
les puntes dels conductors com clavilles de presa de corrent, emplenant-se per això, aparells elèctrics 
degudament aïllats.  
Tots els cables hauran de quedar-se sense corrent al finalitzar la feina. Es revisarà periòdicament l’estat de la 
instal·lació, l’aïllament de cada aparell i amb freqüència l’estat físic de les cobertes de tots els conductors, les 
seves connexions i emplames. Els portabombetes hauran de ser de material aïllant de tal manera que no pugui 
donar corrent per contacte d’altres elements a l’obra i estaran completament aïllats dels contactes que poguessin 
produir-se al muntatge i desmuntatge de les bombetes.  
Les reparacions als circuits i aparells elèctrics hauran de ser realitzades pel personal seleccionat i amb 
experiència professional en aquest camp. Als treballs de manteniment s’haurà d’utilitzar, solament, l’equip elèctric 
d’alta seguretat que compleixi les normes legalitzades. Durant aquests treballs s’ha de tallar, si és possible, la 
corrent als conductors i màquines de reparar. 
 
1.5.2 Enllumenat i senyalització  
 
Es col·locarà la senyalització de seguretat, prohibició, advertència, obligació i salvament en els llocs que s’indiqui, 
segons criteri de la direcció d’obra, complint-se el Reial Decret 1403/86 de ) de maig sobre la senyalització de 
seguretat en els centres de treball. Quedarà convenientment senyalitzat el perímetre dels buidats i les zones 
d’excavació.  
 
1.5.3 Càrrega i descàrrega del material  
 
No es preveu la instal·lació d’una grua, la descàrrega de material es realitzarà mitjançant camió grua 
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APLICACIÓ DE LA SEGURETAT AL PROJECTE CONSTRUCTIU 
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DEMOLICIONS 
1.-Introducció. 

1.1 Definició: 

La demolició consisteix en aconseguir la total desaparició de l’edifici a enderrocar. 

1.2 Diferents mètodes de demolició: 

- Demolició manual (mètode clàssic).   
- Demolició per mètodes mecànics: 
- demolició per arrossegament. 
- demolició per empenta. 
- demolició per entibament. 
- demolició per bola. 
- Demolició per explosius (voladura controlada). 
- Altres sistemes: perforació tèrmica, perforació hidràulica, tascó hidràulic, tall, etc. 

1.3 Observacions generals:   
Atenent a criteris de seguretat la demolició d’un edifici és una operació extremadament delicada, per aquest motiu 
necessita sempre un projecte de demolició, realitzat per un tècnic competent. 

A la memòria d’aquest projecte, s’haurà de reflectir: 

- Un examen previ del lloc, observació de l’entorn, fent referència a las vies de circulació, instal·lacions o conduccions 
alienes a la demolició (serveis afectats), també s’haurà de fer referència a les preses de gas, electricitat i aigua que hi 
hagi en l’edifici a demolir  i incidint de manera especial en els dipòsits de combustible, si els hagués. 

- La descripció de las operacions preliminars a la demolició, com per exemple, desinfectar i desinsectar l’edifici abans de 
demolir-lo, anul·lar totes les instal·lacions per  evitar explosions de gas, inundacions per trencament de canonades 
d’aigua, electrocucions degudes a instal·lacions elèctriques i inclòs contaminació per aigües residuals. 

- La descripció minuciosa del mètode operatiu de la demolició. 
- I  un càlcul o anàlisi de la resistència i de la estabilitat dels diferents elements a demolir, així com, en el cas d’una obra 

entre mitjaneres la influència que aquesta pot tenir  en l’estabilitat dels edificis collindants. 

Com a conseqüència de tot plegat el cap d’obra o el director tècnic de la demolició haurà de tenir: 

- una programació exhaustiva de l’avançament de l’obra a demolir, atenent als paràmetres de seguretat, temps i cost. 
- una organització òptima de l’obra: accessos, camins d’evacuació cap a l’exterior sense cap dificultat, àrees d´aplec de 

material reciclables  i de material purament de runes, per poder realitzar de forma adequada i segura els treballs de 
demolició. 

- Finalment una previsió d’elements auxiliars com puntals, bastides, marquesines, tubs d’evacuació de runes, cabrestant, 
minipales mecàniques, traginadora de trabuc ”dúmper” etc; previsió dels Sistemes de Protecció col·lectiva, dels equips de 
Protecció Individual i de les instal·lacions d’higiene i benestar: tanmateix una previsió d’espais per poder moure 
adequadament la maquinària de transport de runes i la previsió de vies d’evacuació.  
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DEMOLICIÓ  MANUAL  
 

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

La demolició manual consisteix a realitzar treballs corresponents al desmuntatge de l’edifici auxiliat per eines 
manipulades manualment (pico, pala, martell pneumàtic, etc.). 
 
L’evacuació d’aquestes runes es realitza mitjançant l’ajuda de maquinària de moviment de terres (pala 
carregadora, traginadora de trabuc ”dumper”, etc.). 

1.2 Descripció: 

La demolició s’ha de realitzar  de manera inversa al procés de construcció, és a dir: 

- Començant per la retirada d’instal·lacions: subministrament d’aigua, evacuació d’aigües fecals,   
- Subministrament de gas,  ventilació i aire condicionat, calefacció, dipòsits de combustibles, etc. 
- Retirada de sanitaris, fusteria, lluernaris, manyeria, etc. 
- Enderrocament de la coberta. 
- Enderrocament pis a pis, de dalt a baix, dels envans  interiors i dels tancaments exteriors. 
- Enderrocament pis a pis, de dalt a baix,  de pilars i forjats. 
 
S’ha de realitzar l’evacuació immediata de  les runes, per evitar l’acumulació d’aquestes en el forjat inferior. 
Per  realitzar l’evacuació de la manera més ràpida possible s’auxiliarà aquesta amb elements de transport 
horitzontal, que portarà les runes fins al punt d’evacuació vertical. 
 
L’evacuació vertical es realitzarà mitjançant conductes instal·lats per a aquesta finalitat, des de les diferents 
plantes fins a la cota rasant del carrer, per  facilitar, alhora, l’evacuació exterior. 
 
Posat l’enderroc sota rasant, es farà planta a planta, de dalt a baix, procurant evacuar les runes amb l’ajuda del 
muntacàrregues o amb la grua mòbil que transportarà les runes en un contenidor. 
 
El transport horitzontal dintre de les plantes es realitzarà, si les característiques del forjat ho fan possible, 
mitjançant màquines de moviment de terres de petites dimensió (minipales mecàniques). 

Per realitzar la demolició serà imprescindible considerar el següent equip humà, per a desenvolupar les subactivitats 
següents: 

- operaris especialitzats en la realització  d’enderrocs. 
- conductors de maquinària per al transport horitzontal. 
- Operadors de grua per a l’hissat de runes. 

També serà necessari tenir presents els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme   la demolició: 

- Maquinària: compressor, traginadora de trabuc ”dumper”, minipala, camió bolquet, camió portacontenidors, grua mòbil, 
etc. 

- una organització òptima de l’obra: accessos, camins d’evacuació fins a l’exterior sense cap dificultat, àrees d’ aplec de 
materials reciclables i de material purament de runes; per poder realitzar de forma acurada i segura els treballs de 
demolició., etc. 

- Eines manuals. 
- Instal·lació elèctrica provisional d’obra per l’ il·luminació i l’alimentació de les màquines elèctriques.  
- Instal·lació de boques d’aigua provisionals, distribuïdes estratègicament, pel rec de les runes.  
 

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 Probabilit
at 

Gravetat Avaluació 
del Risc 

 1.-Caigudes de persones a diferent nivell.                ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
 2.-Caigudes de persones al mateix nivell.                   ALTA GREU ELEVAT 
 3.-Caiguda d’objectes per desplom.                            MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
 5.-Caiguda d’objectes.                                                  ALTA GREU ELEVAT 
 6.-Trepitjades sobre objectes.                                            ALTA GREU ELEVAT 
 7.-Cops contra objectes immòbils.                            ALTA LLEU MEDI 
 8.-Cops amb elements mòbils de màquines.           BAIXA GREU BAIX 
 9.-Cops amb objectes o eines.                        MÈDIA LLEU BAIX 
 10.-Projecció de fragments o partícules.                  MÈDIA LLEU BAIX 
 13.-Sobreesforços.                                                    BAIXA LLEU ÍNFIM 
 15.-Contactes tèrmics.                                               BAIXA GREU BAIX 
 16.-Contactes elèctrics.                                             MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
 17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.      MÈDIA LLEU BAIX 
 19.-Exposició a radiacions.                                 MÈDIA GREU MEDI 
 20.-Explosions.                                                          BAIXA MOLT  GREU MEDI 
 21.-Incendis.                                                             BAIXA GREU BAIX 
 22.-Causats per éssers vius.                                       BAIXA LLEU ÍNFIM 
 23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles.    BAIXA GREU BAIX 
 26.-O.R.: manipulació de materials tallants.     ALTA LLEU MEDI 
 27.-Malalties causades per agents químics.     MÈDIA GREU MEDI 
 28.-Malalties causades per agents físics.        MÈDIA GREU MEDI 

 

OBSERVACIONS  

(8)  Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(15 i 19)  Risc específic del treball de tall de metalls mitjançant bufador. 
(16)  Risc degut al contacte directe amb  cables aeris  i contacte indirecte causat per errades d’aïllament a les 
màquines. 
(17  i 27)  Risc causat per la presència de pols pneumoambiòtic. 
(28)  Risc causat per  vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper”  i del martell rompedor  i  risc causat pel 
nivell de soroll. 
 

3.- Norma de Seguretat 

El personal encarregat de la realització d’aquesta activitat caldrà que conegui els riscos específics, així com l’ús 
dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat possible. 
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Abans de la demolició: 

- L’edifici s’envoltarà amb una tanca segons les ordenances municipals; en el cas que envaeixi la calçada s’haurà de 
demanar permís a l’Ajuntament, i serà senyalitzat convenientment amb els senyals de seguretat vial corresponents. 

- Sempre que sigui necessari, es complementarà la mesura anterior amb la col·locació de marquesines, xarxes o qualsevol 
altre dispositiu equivalent per evitar el risc de caiguda d’objectes  cap a fora del solar. 

- S’establiran accessos obligatoris a la zona de treball, convenientment protegits amb marquesines, etc. 
- S’anul·laran totes les preses de les instal·lacions existents en l’edifici a demolir. 
- S’instal·laran preses d’aigua provisionals per al reg de les runes evitant d’aquesta manera la formació de pols durant  la 

realització dels treballs. 
- S’instal·larà l’embrancament elèctric provisional, que disposarà de diferencials d’alta sensibilitat (30 m A) per a 

l’alimentació de  sortida de llum i dels diferencials de mitja sensibilitat (300 mm A) per a la maquinària elèctrica 
(muntacàrregues). 

- Si cal, s’instal·larà en tota la façana una bastida tubular coberta mitjançant una vela, per evitar la projecció d’enderrocs. 
En la part inferior de la bastida es col·locarà la marquesina. en cas que la bastida envaeixi la vorera s’haurà de construir 
un pòrtic per facilitar el pas als vianants. 

- Es lligaran als diferents forjats els conductes d’evacuació de runes, que evacuaran sobre dels respectius contenidors, que 
es retiraran periòdicament mitjançant camions. 

- Si a l’edifici confrontant, abans d’iniciar-se l’obra, hi hagués esquerdes, es posaran  testimonis, per observar si aquestes 
progressen. 

- Es dotarà l’obra d’instal·lacions d’higiene i benestar pel personal de demolició, i de la senyalització de seguretat en el 
treball necessària. 

Durant la demolició: 

- L’ordre de la demolició es realitzarà, en general, de dalt a baix i de tal forma que la demolició es realitzi al mateix nivell, 
sense que hi hagi persones situades a la mateixa vertical ni a la proximitat d’elements que s’abatin o es tombin. 

- Si apareixen esquerdes en l’edifici contigu s’apuntalarà i es consolidarà si calgués. 
- En el cas que una edificació es trobés adossada a d’altres, en  el procés de demolició, s’hauran de deixar alguns murs 

perpendiculars en les edificacions confrontants a mena de contrafort, fins a comprovar que no ha estat afectada  la seva 
estabilitat o fins que es restitueixi l’edificació. 

- En qualsevol treball que presenti un risc de caiguda a diferent nivell, de més de 2,5 metres, l’operari haurà d’utilitzar 
cinturons anticaiguda ancorats a punts fixes o a punts mòbils, guiats per sirgues o cables en posició horitzontal, 
adequadament ancorats en tots dos extrems. 

- Quan es treballi sobre un mur, que només tingui un pis a un costat i a l’altre costat l’alçada sigui superior a 6 metres, 
s’instal·larà en aquesta cara, una bastida o altre dispositiu equivalent per evitar la caiguda dels treballadors. 

- Si el mur es troba aïllat, sense sostre a cap de les dues cares, i l’alçada és superior als 6 metres, s’establirà la bastida per 
ambdues cares, encara que l’enderroc s’haurà de fer generalment llençant les runes cap a  l’interior de l’edifici que 
s’estigui demolint. 

- Cap operari es col·locarà damunt d’un mur a enderrocar que tingui menys de 35 cm. de gruix. 
- En el cas, de les zones de pas, fora de l’àrea de demolició es procurarà instal·lar les corresponents baranes de seguretat 

als perímetres de buits tant a nivell horitzontal com a nivell vertical. 
- Els productes de la demolició es conduiran, per a la seva evacuació, a lloc de càrrega mitjançant rampes, tremuges, 

transport mecànic o a mà o altres mitjans que evitin llençar les runes des de dalt. 
- En demolir els murs exteriors d’una alçada considerable, s’hauran de tenir instal·lades marquesines de gran resistència, 

amb la finalitat de protegir a totes les persones que es trobin a nivells inferiors. 
- L’abatiment d’un element es realitzarà tot i  permetent el gir, però no així el desplaçament dels seus punts de recolzament. 

Ajudat per mecanismes que treballen per sobre de la línia de recolzament de l’element  que permeten el descens d’una 
manera lenta. 

- En cas de tall d’elements en tensió s’ha de vigilar l’efecte fuetada. 
- Les zones de treball hauran d’estar suficientment il·luminades. 
- S’evacuaran totes les runes generades en la mateixa jornada a través dels conductes d'evacuació o altres sistemes 

instal·lats amb aquesta finalitat, procurant, en acabar la jornada, deixar l’obra neta i endreçada. 
- No es podran acumular runes ni tampoc es podran recolzar elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgers, 

mentre aquests hagin d’estar dempeus, tampoc es dipositaran runes  sobre de les bastides. 
- En finalitzar la jornada no podran quedar elements de l’edifici en un estat inestable que el vent, les condicions 

atmosfèriques o altres causes puguin provocar el seu esfondrament. 
- Es protegiran de la pluja mitjançant lones o plàstics, les zones o elements de l’edifici que puguin ser afectades per 

aquestes. 
- Per a la limitació de les zones d’aplec de runes s’empraran tanques per a vianants col·locades braç a braç, tancant la 

totalitat d’aquesta zona. 
- Tota la maquinària d’evacuació, en realitzar marxa enrere, haurà d’activar un senyal acústic. 
- A causa de les característiques de treball a que s’exposen els operaris, aquests empraran en tot moment casc, botes de 

seguretat i granota de treball. 

- En el cas de la manipulació de materials que presentin risc de tall o que puguin erosionar  al treballador, aquest emprarà 
guants de cuir. 

- En cas que es generi pols es regaran les runes. 
- En cas que no sigui possible la reducció de la pols i fibres generat en el procés de demolició, els treballadors hauran 

d’emprar mascaretes antipols adequades, per evitar que hi hagi problemes a les vies respiratòries. 
- En el cas d’utilització d’eines manuals que generin projecció de partícules, s’hauran d’utilitzar ulleres de protecció 

contraimpactes mecànics. 
- El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, a l’igual que el martell pneumàtic. Si no fos possible, l’operari haurà 

d’utilitzar equip de protecció individual (auriculars o tampons). 
- En cas de tall de bigues metàl·liques mitjançant bufador, l’operari emprarà les corresponents proteccions oculars, guants 

de cuir amb màniga alta, botes de seguretat, polaines i davantal. 

Després de la demolició:  
- Un cop realitzada la demolició s’haurà de fer una revisió general de l’edificació adjacent per observar les possibles lesions 

que s'hagin pogut produir durant l’enderrocament. 
- S’ha de deixar el solar net, sense cap runa, podent així  iniciar els treballs de construcció del nou edifici. 

ELEMENTS AUXILIARS  

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per  realitzar els treballs d’aquesta 
activitat. 

Escales de mà 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’al tres  elements de protecció, es col·locaran en l’ob ra seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, refle ctint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut  que ha de realitzar 
l’empresa constructora. (Art. 7  1627/1997) 
 
 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalitzac ió. 

Les proteccions col·lectives esmentades en les normes de seguretat es troben constituïdes per: 

- Baranes de seguretat formades per sistemes de subjecció, 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 guardacossos 
hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim. 

- Xarxes de seguretat, horitzontal o verticals segons cada cas, que seran de poliamida amb un diàmetre mínim de la corda 
de mm. i un llum de xarxa màxima de 100x100 mm. La xarxa anirà proveïda de corda perimetral de poliamida de 12 mm. 
de diàmetre com a mínim, ancorada. L’ancoratge òptim de les xarxes, són els pilars, ja que així la xarxa pot romandre 
convenientment tensa de manera que pot suportar al seu centre un esforç de fins a 150 Kp.. 

- 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. 

- Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o "palenques" 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. 
  
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 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 d’advertència de matèries explosives. 
- Senyal de prohibit  el pas als vianants. 
- Senyal de no fumeu. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista 
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- Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.  
- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
- 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’al tres  elements de protecció, es col·locaran en l’ob ra seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, refle ctint-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: 
- Treball  manual de demolició pels operaris especialitzats: 
- Cascos. 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat. 
- Cinturó de seguretat. 
- Ulleres panoràmiques (contra la pols). 
- Granota de treball. 
 
- Pels treballs de demolició auxiliats amb el bufador: 
- Cascos. 
- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions emeses per raigs d’infrarojos. 
- Guants de cuir. 
- Davantal de cuir. 
- Maniguets de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda. 
 
- Treball manual de demolició auxiliat amb el martell pneumàtic: 
- Cascos. 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda. 
- Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
- Canelleres. 
 
- Treballs de transport horitzontal (conductors): 
- Cascos. 
- Guants de cuir.  
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori. 

 
- Treballs de transport vertical (operadors de grua): 
- Cascos. 
- Guants de cuir.  
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’al tres elements de protecció, seran proporcionats  al s treballadors 
dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Segureta t i condicions de Salut que ha de  realitzar l’empr esa constructora 
(Art. 7 RD 1627/1997). 
  
Els Equips de Protecció individual hauran de compli r en tot moment els requisits establerts al RD 773/ 1997, del 30 de 
maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corre sponents Normes UNE. 
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MOVIMENT DE TERRES 
1.- Introducció. 

1.1 Definició: 

És el conjunt d’activitats que tenen com a objectiu preparar el solar per a la construcció del futur edifici. 

1.2 Diferents tipus de moviment de terres: 

- Esplanacions:   
- desmunts. 
- terraplens. 
- Buidats. 
- Excavacions de rases i pous.  

1.3 Observacions generals: 

L’activitat de moviment de terres comporta, bàsicament, l’excavació, el transport i l’abocada  de terres, per aquest motiu s’ha 
de: 

- Planificar el moviment de terres considerant totes les activitats que s’han de desenvolupar amb tots els recursos humans i 
tècnics. 

- Coordinar les diferents activitats amb la finalitat  d’optimitzar aquests recursos. 
- Organitzar, per posar a la pràctica la planificació i la seva coordinació, amb aquesta finalitat s’establiran els diferents 

camins de circulació de la maquinària de moviment de terres, així com les zones d’estacionament d’aquesta maquinària, 
si el solar ho permet. 

- Finalment, una previsió d’elements auxiliars  com  ara: bastides amb escales adossades, maquinària per al moviment de 
terres, maquinària per al transport horitzontal i vertical, etc.; previsió dels Sistemes de Protecció Col·lectiva, dels Equips 
de Protecció Individual i de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar; així com una previsió d’espais per poder moure 
adequadament la maquinària. 

 
Tot això amb l’objectiu de què es realitzi al temps prefixat en el Projecte d’Execució Material de l’obra amb els 
mínims riscos d’accidents possibles. 
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BUIDATS 
1.- Definició i  descripció. 

1.1 Definició: 

Excavació de terres que, en tot el seu perímetre, es troben per sota del nivell d´esplanació 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 pugués 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. 
- senyalistes. 
  
Els recursos tècnics per realitzar el buidat consistiran, bàsicament en maquinària de moviment de terres, és a dir : 

- excavadores. 
- camions o traginadores de trabuc “dúmpers”. 
 
El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s´iniciarà una vegada replantejat el solar (cas que no hi hagués tancaments 
pantalla): 

- Creant les vies d' accés al solar, en cas necessari. 
- Creant les vies i rampes de circulació dins del solar, per la maquinària, des de la rasant de l'accés dels  carrers. 
- Excavant i sanejant fins a la cota d´enrasament de la cimentació. 
- Evacuant les terres obtingudes en l´excavació. 
 

2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació. 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel Departament 
de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en la seva avaluació 
s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant : la 
probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment 
esperada de la materialització del Risc. 
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 
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.          MÈDIA            GREU         MEDI  
 

OBSERVACIONS: 

(3) Risc específic  degut al lliscament de terres no coherent i sense contenció. 
(8) Risc  degut al moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 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 ACTI VITAT  

- S’instal·larà la tanca de limitació del solar i, si ja s’hi trobés, es revisaran els seus possibles desperfectes. 
- S’haurà de procurar independitzar l’entrada de vehicles pesants a l’obra de l’entrada de personal d’obra i de les oficines. 
- S’ha de  procurar establir zones d’aparcament de vehicles tant del personal d’obra com de maquinària de moviment de 

terres. 
- S’ha de senyalitzar l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació en els seus accessos i, 

complementàriament, en els talls d’obra on calgui. 
- Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat s’ha d’assegurar que ja es trobin construïdes les 

instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra restant, i si encara no fos així, es construirien tenint 
presents aquestes especificacions. 

PROCÉS 
- El personal encarregat de la realització de  buidats haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús dels mitjans 

auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat  possible. 
- Si en l’edifici afí, abans d’iniciar l’obra,  hi hagués esquerdes, es posaran testimonis per observar si aquestes progressen. 
- En el procés de realització del buidat, en el cas d’un solar entre mitjaneres, es vetllarà pel comportament de les edificacions 

afins (aparició d’esquerdes, descalçament de les sabates, etc.). 
- En la realització de l’excavació del talús s’ha de realitzar un sanejament de pedres separades que puguin  provocar una certa 

inestabilitat. 
- Si aquest sanejament es realitza manualment es col·locarà en la part superior del talús, en  la seva  corona, una sirga, 

convenientment ancorada, a la qual anirà subjectada el treballador mitjançant el seu cinturó de seguretat, aquest també, 
convenientment ancorat.  

- S’aconsella, malgrat això, realitzar aquest sanejament mitjançant l’excavadora. 
- En la realització de la rampa d’accés a la zona de buidat s’ha de construir amb pendents, corbes i amplada que permetin la 

circulació de la maquinària de moviment de terres en les millors condicions de rendiment i seguretat. 
- S’haurà d'establir la senyalització de seguretat vial a la sortida de camions mitjançant el senyal de perill indefinit amb el 

rètol indicatiu de sortida de camions. 
- En l’interior de l’obra, s’ha de col·locar senyals de limitació de velocitat, així com senyals indicatius de la pendent de la rampa.  
- En l’entrada a l’obra s’establirà un torn d’un operari (senyalitzador) per  guiar l’entrada i  la sortida de camions a l’obra i 

especialment en els casos necessaris de parada del trànsit vial. 
- Aquest operari haurà  d’anar amb els senyals manuals de “stop” i “direcció obligatòria”. 
- El senyalitzador haurà d’anar dotat d’una armilla  de malla lleugera i reflectora. 
- 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). 
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- L’accés de vianants a les cotes inferiors es realitzarà mitjançant escales incorporades a una bastida metàl·lica tubular 
modular. 

- El trànsit de camions en el solar, per a l’evacuació de terres, estarà dirigit per un cap (encarregat, capatàs). 
- En cas que hi hagués una inundació, a causa de nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà immediatament, l’eixugada 

corresponent per  evitar així  el reblaniment de les bases dels talús o de socabament de les fonamentacions veïnes. 
- És  prohibit el trànsit de vehicles a una distància menor de 2 metres de la vorera del talús. 
- En el cas de trànsit de vianants, s’haurà de col·locar a 1 metre del coronament del talús, una barana de seguretat de 90 

cm. 
- És prohibit l’aplec de materials a distàncies inferiors a 2 metres de la vorera del talús. 
- S’haurà de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
- És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició que haurà de quedar senyalitzada a 

la part exterior de la cabina del conductor. 
- En tot moment els treballadors empraran casc, granota de treball i botes de seguretat i en els casos que els  calgui, 

guants, cinturó de seguretat, canelleres i protectors auditius. 
- Un cop realitzat el buidat, s’ha de fer una revisió general de l’edificació contigua amb la finalitat d’observar les lesions que 

puguin haver sorgit a causa del buidat. 
- El solar haurà de quedar, a la rasant de la futura fonamentació, net i endreçat. 
- De cara als futurs treballs es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, esmentada amb anterioritat, 

incorporada a una bastida. 

ELEMENTS AUXILIARS  

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per  realitzar els treballs d’aquesta activitat. 

Grup compressor i martell pneumàtic 
 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’al tres  elements de protecció, es col·locaran a l’obr a atenent als 
criteris establerts per la legislació vigent, refle ctint-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 Senyalitzac ió. 

Les proteccions col·lectives esmentades en les normes de seguretat es troben constituïdes per:  

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu. L’alçada de la barana  serà de 
90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruixària i 10 cm d’alçada. Els muntants hauran d’estar situats 
a 2,5 metres entre ells com a  màxim. 

- Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o palenques de peus inclinats units a la part 
superior per un tauló de fusta. 

  
Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa assenyalada en aquesta activitat : 

- Senyal de perill indefinit.  
- Senyal del pendent de la rampa. 
- Senyal de limitació de velocitat. 
- Senyal de prohibit avançar. 
- Senyal de pas preferent. 
- Senyal manual de "stop" i " direcció obligatòria". 
- Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa assenyalada  en  
aquesta activitat :  

- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal d’advertència de perill en general. 
- Senyal de prohibit  el pas als vianants. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.  
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’al tres  elements de protecció, es col·locaran a l’obr a seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, refle ctint-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). 
- 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’al tres elements de protecció, es dotarà  als treballa dors dels 
mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i cond icions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
  
Els Equips de Protecció individual hauran de compli r en tot moment els requisits establerts en el RD 7 73/1997, del 30 de 
maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corre sponents Normes UNE. 
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RASES  I POUS 
1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Rasa: Excavació llarga i estreta que es realitza per sota del nivell de la rasant  a cel obert. 
Pou: Excavació a cel obert, de poca superfície i gran profunditat, de secció poligonal o circular. 

1.2 Descripció: 

La secció transversal de la rasa tindrà com a màxim 2 metres d’amplada  i 7 de profunditat. 
La secció transversal dels pous no superarà els 5 m2 de secció i els 15 m. de profunditat. 
L’excavació es podrà  realitzar tant amb mitjans manuals com amb mitjans mecànics. 
El nivell freàtic es trobarà a una cota inferior, a la cota més baixa de l’excavació. Es pot considerar el cas que 
aquest hagi estat rebaixat artificialment. 
En aquest tipus d’excavació s’inclou el replè parcial o total de la mateixa. 
En la realització de la excavació el tècnic competent haurà de definir el tipus d’estrebació a emprar segons les 
característiques del terreny. 
  
Per  realitzar l’excavació serà imprescindible i necessari considerar l’equip humà següent:  

- conductors de maquinària per  realitzar l’excavació. 
- operaris per realitzar l’excavació manual. 
- operaris pels treballs d’estretament. 
- conductors de camions o traginadora de trabuc “dúmper” pel transbordament  de terres. 
  
Els recursos tècnics per realitzar les excavacions de les rases i els pous consistiran, bàsicament, en maquinària de moviment 
de terres, és a dir: 

- màquines excavadores. 
- camions o traginadora de trabuc “dúmper”. 
 
El treball a desenvolupar per aquestes maquinàries s’iniciarà un cop replantejades les rases o pous: 

- Excavant en profunditat fins a cota  i en el cas de les rases avançant en longitud alhora. 
- Evacuant les terres obtingudes en l’excavació. 
- Estrebant el terreny a mesura que es vagi avançant. 
- En el cas dels  pous s’haurà d’il·luminar el tall d’obra, en els casos que també sigui necessari, ventilació. 
 
El procés d’estretament es realitzarà des de la part superior de l’excavació (la rasant) fins a la part inferior. 
El destrebament  es realitzarà en el sentit invers. 
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RASES I POUS 
2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació. 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel Departament 
de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en la seva avaluació 
s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant : la 
probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment 
esperada de la materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció de 
la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons 
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el  d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el seu 
cas controlar   i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del  Risc 

 1.-Caigudes de  persones a diferent nivell.                        MÈDIA GREU MEDI 
 2.-Caigudes de  persones al mateix nivell.                          BAIXA LLEU ÍNFIM 
 3.-Caiguda d’objectes per desplom.  ALTA MOLT 

GREU 
CRÍTIC 

 4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  MÈDIA LLEU BAIX 
 5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 
 6.-Trepitjades sobre objectes.  MÈDIA LLEU BAIX 
 7.-Cops contra objectes immòbils.  MÈDIA LLEU BAIX 
 8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  BAIXA GREU BAIX 
 9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 
 12.-Atrapaments per bolcada de màquines. BAIXA MOLT 

GREU 
MEDI 

 16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA MOLT 
GREU 

ELEVAT 

 20.-Explosions.  BAIXA MOLT  
GREU 

MEDI 

 21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 
 23.-Atropellaments, cops  i topades contra 
vehicles.  

ALTA MOLT 
GREU 

CRÍTIC 

 28.-Malalties causades per agents físics  MÈDIA GREU MEDI 
 29.-Malalties causades per agents biològics  MÈDIA GREU MEDI 

 

OBSERVACIONS:  

(3) Risc específic causat per  lliscades de terres no coherents  i sense contenció. 
(8) Risc a causa del moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 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 ACT IVITAT 

- Atesos  els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat de la construcció, s’haurà d’assegurar que ja es trobin 
construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’ obra restant. Si encara no fos així, es 
construirien . 

PROCÉS 
Rases 

- El personal encarregat de la realització de les rases haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús dels mitjans 
auxiliars necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat. 

- Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal competent i  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 de 1,30 m., sempre que hi hagi operaris treballant al seu interior, es mantindrà un altre de 
guàrdia en l’exterior que pugui actuar com al seu ajudant en el treball i cridar l’alarma, posat que es produeixi qualsevol 
situació d’emergència. 

- S’acotaran les distàncies mínimes de separació entre els operaris en funció de les eines que emprin. 
- Abans de començar la jornada de treball es revisaran diàriament els estrebaments  tensant els estampidors quan estiguin 

afluixats. Tanmateix es comprovaran que estiguin expedits els llits d’aigües superficials. 
- Es reforçaran aquestes mesures preventives, després d’interrupcions de treball de més d’un dia i/o d’alteracions 

atmosfèriques com pluja o gelades. 
- S’evitarà colpejar l’estrebament durant operacions d’excavació. Els estampidors, o d’altres elements de la mateixa, no 

s’utilitzaran per al descens o ascensos, ni s’empraran per a la suspensió de conduccions ni càrregues, havent de 
suspendre’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 de 1,40 m.) no superarà els 0,70m. encara que el terreny 
sigui d’una  qualitat molt bona. En cas contrari, cal baixar la taula fins que estigui clavetejada en el fons de la rasa, 
emprant a la vegada petites corretges auxiliars amb els seus corresponents estampidors amb la finalitat de crear els 
espais necessaris lliures provisionals on podent anar realitzant els treballs d'estesa de canalitzacions, formigonada, etc., o 
les operacions precises a què van donar lloc a l’excavació d’aquesta rasa. 

- Encara que els paraments d’una excavació siguin aparentment estables, s’estrebaran sempre que es prevegi el 
deteriorament del terreny, com a  conseqüència d’una llarga durada de l’obertura. 

- Esdevé necessari estrebar a temps, i el material previst amb aquesta finalitat haurà d’estar a peu d’obra i en quantitat 
suficient, amb temps, havent estat revisat i amb la garantia de què es troba en perfecte estat. 

- Tota excavació que superi els 1,60 de profunditat haurà de tenir, a intervals regulars, de les escales necessàries per 
facilitar l’accés dels mateixos operaris o la seva evacuació ràpida en el cas de perill. Aquestes escales han de tenir un 
desembarcament fàcil, ultrapassant el nivell del terra en 1 m., com a mínim. 

- L’ aplec de materials i de les terres extretes en talls de profunditat més gran de 1,30m, es disposaran a distància no 
menor de 2 m. de la vorera del tall. 

- Quan les terres extretes es trobin contaminades es desinfectaran, així com les parets de les excavacions corresponents. 
- No es tolerarà sota cap  concepte el soscavat del talús o parament. 
- Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles a prop de la vorera del tall es col·locaran tanques mòbils que 

s’il·luminaran, durant la nit, cada deu metres amb punts de llum portàtil i grau de protecció no menor d’IP. 44 segons UNE 
20.324. 

- En general les tanques acotaran no menys d’un metre el pas de vianants i dos metres el de vehicles. 
- En talls de profunditat major de 1,30 m.; els estrebaments hauran de sobrepassar, com a mínim, 20 cm. el nivell 

superficial del terreny. 
- Es disposarà a l’obra, per a proporcionar en cada cas  l’equip indispensable a l’operari, d’una provisió de palanques, 

tascons, barres, puntals, taulons, que no s’utilitzaran per a l’estrebament i es reservaran per  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.  
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- Si a causa de necessitats de programació de l’obra, quan iniciem els treballs d’excavació no s’ha tallat el subministrament 
elèctric d’aquesta línia, amb evident risc de contacte directe durant l’obertura de la rasa, haurà d’estar prohibida la 
realització de la mateixa mitjançant mitjans mecànics, només es permetrà l’excavació manual prenent totes les 
precaucions necessàries. 

- En cas d’inundació, degut al nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà, immediatament, l’eixugada corresponent per evitar 
així, el reblaniment de les bases al talús. 

-  Posat que, s’hagués de treballar a la mateixa vorera de la rasa els operaris hauran d’emprar  el cinturó de seguretat 
convenientment lligat. 

- L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuir en terreny sec, o botes de 
goma en presència de fangs. 

- En cas d’usar el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius,  davantal. 
- S’ha de procurar la 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. 

- Posat que  fos necessari bombejar constantment un pou, s’haurà de disposar d’un equip auxiliar de bombeig. 
- En tota excavació de pous s’emprarà un mesurador d’oxigen. 
- S’establirà una comunicació entre els treballadors de l’interior del pou i els de l’exterior. 
- Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en l’excavació del pou hauran d’estar protegits, en la  mesura que es 

pugui, contra la caiguda d’objectes. 
- S’ha de protegir la part superior del pou amb tanques  o bé amb baranes, arquits, etc. 
- Si l’excavació de pou es realitzés durant la nit s’haurà d’il·luminar convenientment la part superior i els entorns del pou. 
- Sempre que hi  hagi persones dins d’un pou, el fons del mateix haurà d’estar convenientment il·luminat i alhora, disposarà 

d’una il·luminació d’emergència. 
- Els aparells elevadors instal·lats a sobre del pou hauran de: 
- 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. 
- 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, si no 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 de 1,30 m. 

amb un tauló resistent, xarxes o qualsevol altre element equivalent. 
- En cas de realitzar l’excavació del pou en una zona pels vianants i amb trànsit de vehicles es realitzarà un tancant de 

manera que els vehicles romanguin a una distància mínima de 2 metres i en cas de trànsit de vianants  a 1 metre. 

- En tots dos casos, es senyalitzarà amb les respectives senyales viàries de “perill obres" s’il·luminarà, per la nit, mitjançant 
punts de llum destellants.  

- L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuir en terreny sec, o botes de 
goma en presència de fangs. 

- Posat que s’empri el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius, davantal. 
- Qualsevol mena de consum elèctric haurà d’estar protegida mitjançant un interruptor diferencial, per  evitar el risc de 

contacte elèctric no desitjat degut a un defecte d’aïllament. 
- Cal vetllar  per a que els cables conductors i la infraestructura "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. 
- 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 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’al tres  elements de protecció, es col·locaran a l’obr a atenent als 
criteris establerts per la legislació vigent, refle ctint-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 Senyalitzac ió. 

Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituïdes per: 

- Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o palanques de peus inclinats units a la part 
superior per un tauló de fusta. 

  
Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat : 

- Senyal de perill indefinit. 
- Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 
- Senyal de limitació de velocitat. 
- Senyal de prohibit avançar. 
- Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
- Balisament destellant per a la seguretat de la conducció nocturna. 
  
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada en 
aquesta activitat:  
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap.  
- Senyal de protecció obligatòria de la vista 
- Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.  
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’al tres elements de protecció es col·locaran a l’obra seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, refle ctint-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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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. 
- Armilla de malla lleugera i reflectant. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’al tres elements de protecció, es dotarà  als treballa dors dels 
mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i cond icions de Salut que ha de  realitzar l’empresa cons tructora (Art. 7 RD 
1627/1997). 
  
Els Equips de Protecció individual hauran de compli r en tot moment els requisits establerts al RD 773/ 1997, del 30 de 
maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corre sponents Normes UNE. 
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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 generals: 

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. 
 
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.                       
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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. 
- 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    

MÈDIA LLEU BAIX 

 26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.        ALTA LLEU MEDI 
 28.-Malalties causades per agents físics.        MÈDIA 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  REALITZAR AQUESTA ACTI VITAT   
- 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, tot i  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 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 provistos de casc, guants de cuir, 

botes de seguretat de cuiro 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. 
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ELEMENTS AUXILIARS  

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els treballs d’aquesta activitat. 

Grup compressor i martell pneumàtic 
Serra circular 
Armadura 
  

 

Sempre que las condicions de treball exigeixin d’al tres  elements de protecció, es col·locaran en l’ob ra atenent als 
criteris establerts per la legislació vigent, refle ctint-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  Senyalitza ció.  

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’al tres elements de protecció es col·locaran en l’obra  tot  seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, refle ctint-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 armadures (operaris)  : 
- 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’al tres elements de protecció, seran proporcionats als  treballadors, 
reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (A rt. 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 co rresponents Normes UNE. 
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ESTRUCTURES 
1.- Introducció. 

1.1 Definició:  

Element o conjunt d’elements que formen la part resistent i sustentant d’una construcció. 

1.2 Tipus d’estructura: 

Es distingeixen els diferents tipus d’estructures: 

- Estructures de formigó armat in situ :  
- de forjats reticulars.  
- de forjats unidireccionals in situ o amb biga prefabricada. 
- de lloses. 
- Estructures metàl·liques:   
- amb xarxes espaials.  
- amb forjats (unidireccionals o lloses de formigó armat).  
- Estructures de fusta 
- Estructures de fàbrica 

1.3 Observacions generals:  

La realització de les estructures comporta bàsicament la construcció dels tres tipus d’elements que la componen, tenint en 
compte els materials que s’utilitzen: 

- Verticals: pilars o murs de càrrega. 
- Horitzontals: forjats. 
- Inclinats: muntants d’escales i rampes. 
 
La construcció d’estructures metàl·liques de gran alçada es realitza muntant els pilars i les jàsseres corresponents 
a tres nivells, executant-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). 
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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 : 

- 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. 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel Departament 
de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en la seva avaluació 
s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant : la 
probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment 
esperada de la materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció de 
la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons 
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el  d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el seu 
cas, controlar  i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 

 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 

del Risc 
 1.- Caigudes de  persones a diferent nivell.   ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
 2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.                          MEDIA GREU MEDI 
 3.- Caiguda d' objectes per desplom MEDIA  MOLT GREU ELEVAT 
 4.- Caiguda d’objectes per manipulació.                         MÈDIA LLEU BAIX 
 5.- Caiguda d’objectes.                                                MEDIA MOLT GREU ELEVAT 
 6.- Trepitjades sobre objectes MEDIA LLEU BAIX 
 7.- Cops contra objectes immòbils MEDIA LLEU BAIX 
 8.- Cops amb elements mòbils de màquines MEDIA GREU MEDI 
 9.- Cops amb objectes o eines.                        MEDIA LLEU BAIX 
11.- Atrapaments per o entre objectes.                   MEDIA LLEU BAIX 
 15.-Contactes tèrmics.                                           MEDIA GREU MEDI 
 16.-Contactes elèctrics.                                           MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
 18.-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives   

MÈDIA LLEU BAIX 

 19.-Exposició a radiacions.                                     MEDIA GREU MEDI 
 20.-Explosions.                                                       BAIXA 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: 

(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 infrarojes. 
 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTI VITAT    

- 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. 



Projecte de Rehabilitació i Reforma d’un habitatge unifamiliar                    97 

 

 

- En els desplaçaments a  alçades diferents de l’estructura s’empraran escales metàl·liques manuals, les quals disposaran 
d’uns garfis en el seu extrem per poder subjectar-se als respectius pilars metàl·lics. 

 
Esdevindrà obligatori disposar de cèrcols de protecció de caiguda en aquestes escales metàl·liques manuals que 
s’usen com les escales de gat, i ancoratge mòbil guiat a la seva part central. 
 
- És prohibit de recolzar-se, asseure's, desplaçar-se per sobre d’una biga alhora que aquesta es troba  suspesa per la grua. 

Tot el treball s’haurà de fer des d'un lloc fix, sense que estigui  suspès per cap grua. 
- La instal·lació de plataformes provisionals entre biga i biga hauran de disposar de les corresponents baranes 

reglamentàries, és  a dir, passamans a 90 cm., barra intermèdia i entornpeu. L’amplada mínima de la plataforma haurà de 
ser de 60 cm. 

- S’ha de procurar que el muntatge de l’estructura metàl·lica no sobrepassi dues o tres plantes de la realització del 
corresponent forjat. 

- Les circumstàncies de què l’ estructura vagi en avançada sobre els treballs en el forjat, permeten que puguin fixar-se les 
proteccions a pilars i bigues principals a l’alçada i al moment adient i d’aquesta forma realitzar els treballs amb total 
seguretat 

- El muntatge de pilars no acostuma a ser problemàtic, realitzat sobre forjat i amb proteccions de xarxes  o barana. El 
muntatge de bigues caldrà  realitzar-lo des de plataformes dissenyades per a aquesta finalitat. 

Durant la construcció de forjat. 

- Tot esperant  la construcció de les escales definitives entre les plantes, es garantirà l’accés a  aquestes mitjançant 
escales manuals recolzades, a la seva part superior, a la planta i subjecta a aquesta, així com, en el recolzament de la 
planta inferior tot i procurant que aquesta disposi dels reforços antilliscants. 

- En la col·locació de la xapa metàl·lica de l’encofrat perdut es farà sempre des de la part que ja es trobi col·locada. 
- L’ aplec de xapa, malles electrosoldades, etc. s’ha de fer estratègicament a tota la planta per evitar desplaçaments inútils 

per les bigues. 
- Un cop adormit el formigó s’instal·laran les corresponents xarxes subjectades per mènsules. 
- A la vegada s’instal·laran els ascensors i muntacàrregues auxiliars de l’obra. En referència als ascensors es muntaran les 

corresponents portes per evitar la caiguda al buit, així com les  baranes perimètriques. I en referència als muntacàrregues, 
es posarà una barana abatible per  protegir al personal a la plataforma de càrrega i descàrrega. Quan s’aixequi aquesta 
barana per  entrar la càrrega, quedarà bloquejat el muntacàrregues. 

- A cada planta s’instal·larà a tots  els seus perímetres, tant en l’interior com en l’exterior, dos cables d’acer tensats, un 
d’ells a 90 cm. de terra i altre a 45 cm. de terra. Des del cable superior fins a terra es col·locarà la xarxa tipus tennis 
plastificada la qual serà clavetejada  al forjat ja realitzat i se subjectarà al cable superior. 

Protecció de buits horitzontals. 

- Malla electrosoldada: la xarxa de repartiment es perllongarà a través dels buits en l’execució del propi forjat.  
- Fusta: Es taparan els forats amb fusta i en el cas que hi hagi llosa de formigó es clavetejaran a la mateixa. 
- Barana o xarxes:  Posat que el buit sigui d’una dimensió que  faci impossible la col·locació de les malles electrosoldades 

s’instal·laran les corresponents baranes o xarxes horitzontals. 
 

- S’establirà una zona d’aplec on prèviament es compactarà el terreny per a contenir en aquesta les peces de gran tonatge. 
- Si l’ aplec de materials es trobés fora de l’àrea d’influència de gir de la grua torre, el transport de perfils metàl·lics de 

l’estructura a aquesta àrea es realitzarà mitjançant una grua mòbil, considerant les dimensions de la càrrega, aquesta 
haurà d’estar dirigida per dos operaris en  el seu transport horitzontal, mitjançant sengles cordes lligades als extrems dels 
perfils per evitar possibles moviments d’oscil·lació. L’eslingat de la càrrega es realitzarà mitjançant eslingues de dos 
braços suficientment separades per  garantir la seva estabilitat (l' angle entre eslingues ha de ser major de 30º). 

- S’ha de complir a cada moment el RD 2370/1996, del 18 de novembre, pel qual s’aprova  la Instrucció tècnica 
complementària MIE-AEM 4 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a grues mòbils autopropulsades 
usades. 

- El transport de perfils, armadures, encofrats, puntals, bigueria, sotaponts, i altres elements auxiliars per a la realització de 
l’estructura es realitzarà convenientment eslingat, recomanant que l’eslinga sigui de dos braços. 

- Les maniobres d’ubicació in situ de pilars i bigues seran guiades per un operari. Entre pilars s’estendran cables de 
seguretat als quals s’hi lligarà el mosquetó de seguretat, que serà emprat en els desplaçaments sobre les ales de les 
bigues. 

- Els operaris que realitzin les tasques de col·locació de perfils metàl·lics hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir 
i lona, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en els treballs a desenvolupar hi ha qualsevol 
risc de caiguda a diferent nivell. 

- Una vegada s’hagi muntat la corresponent jàssera es col·locaran les xarxes tipus mènsula. 
- Les xarxes s’hauran de revisar puntualment una vegada finalitzats els treballs de soldadura realitzats sobre la seva  

verticalitat. 

- És prohibit d’elevar una nova alçada sense comprovar que s’hagin finalitzat els cordons de soldadura a les alçades  
immediates inferiors 

- A les operacions de soldadura per a bigues, jasseres, 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. 

- 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. 
- 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. 
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- 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  realitzar els treballs d’aquesta activitat. 

Escales de mà 
Serra circular 
Soldadura elèctrica 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’al tres  elements de protecció, es col·locaran a l’obr a seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, refle ctint-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 Senyalitzac ió. 

Les proteccions col·lectives citades a 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 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 empoltrat-se al forjat 5 cm. com a  mínim. L’altre  extrem de la xarxa anirà 
agafada a la barra metàl·lica que es recolza en l’extrem de les mènsules contigües. Formant tot plegat un conjunt, de 
manera que quedi garantit el fre de la caiguda d’un treballador des d’una alçada de 6 metres com a màxim. 

- Extintors d’incendis tipus A i/o B, segons els casos. 
- Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 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. 
- 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’al tres  elements de protecció, es col·locaran a l’obr a seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, refle ctint-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. 
- 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'al tres elements de protecció, es dotarà  als treballa dors dels 
mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i cond icions de Salut que ha de realitzar l'empresa const ructora (Art. 7 R.D. 
1627/1997). 
  
Els Equips de Protecció individual hauran de compli r en tot moment els requisits establerts al R.D. 77 3/1997, del 30 de 
maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les cor responents Normes UNE. 
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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.  
- 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). 
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COBERTES PLANES 
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:   

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. 
-  O 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. 
 
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.                   MÈDIA 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   

MÈDIA LLEU BAIX 

19.-Exposició a radiacions.                                    BAIXA LLEU ÍNFIM 
20.-Explosions.                                                        BAIXA MOLT  GREU MEDI 
21.-Incendis.                                                               BAIXA GREU BAIX 
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.         BAIXA LLEU ÍNFIMI 
27.-Malalties causades per agents quimics BAIXA LLEU ÏNFIM 
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 AC TIVITAT 

- 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. 
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- S’hauran de tenir presents les proteccions necessàries per evitar riscos de caigudes a diferent nivell durant la construcció 
de la coberta. 

Protecció dels 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. 

- 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 dels 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 comtepli 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 intermèdia 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 portabombolles 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. 

- 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 realitzar els treballs d’aquesta activitat. 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’al tres  elements de protecció, es col·locaran a l’obr a seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, refle ctint-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 Senyalitzac ió. 

Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituïdes per: 

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia 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’al tres elements de protecció, es col·locaran en l’obr a seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, refle ctint-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. 
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- 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’al tres elements de protecció, seran proporcionats  al s 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 s’hauran de  com plir a cada moment els requisits establerts al RD 7 73/1997, del 30 
de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les co rresponents Normes UNE. 
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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 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). 
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FÀBRICA DE  MAÓ  
1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Tancament construït amb maons ceràmics per garantir l'aïllament tèrmic i acústic. 

1.2 Descripció:   

L'activitat de construcció dels tancaments cal planificar-la de manera que un cop desencofrada i neta la planta, es 
puguin iniciar aquestes tasques, ja que  així es minimitza el risc de caiguda a diferent nivell. 

 
El procés constructiu és repetitiu per a  cada planta, i normalment s' inicia a la planta baixa. 

La construcció del tancament base de maons es realitza en les següents fases: 

- col·locació d'aplomades, per a cercar la verticalitat i la  col·locació de regles. 
- senyalització a planta, mitjançant blavet, de la primera filada. 
- col·locació de la primera filada i successives, fins a l'alçada de les espatlles. 
- instal·lació d' una bastida de cavallets si es realitza des de l'interior, i si el tancament es realitza des de l'exterior 

s'adaptarà la plataforma de treball perquè estigui recolzada sobre la bastida, essent aquesta bastida tubular modular o 
bastida penjada; perquè la realització del treball es faci de manera ergonòmica i amb seguretat s'haurà de garantir el 
subministrament dels elements necessaris per a la seva construcció. Per aquest motiu s'ha de considerar un aplec previ 
de material a les respectives plantes. Aquest aplec del material que normalment es realitza amb els palets corresponents, 
s'elevarà a través de la grua; si encara s'està construint l'estructura, i si no n’hi hagués, a través del muntacàrregues 
auxiliat  pels toros a la corresponent planta. Pel transport del material paletizat des del camió fins al muntacàrregues 
s'emprarà el carretó elevador. Posat que s'utilitzi la grua torre, el transport des del camió fins a les plantes es realitzarà 
amb la forquilla portapalet que es trobarà eslingada a la balda de la grua.  

  
Per  a realitzar els tancaments de fàbrica de maó serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 

- operadors de grua. 
- manobres. 
- operadors de carretó elevador. 
 
També esdevindrà necessari tenir present els mitjans auxiliars que facin falta per dur a terme la realització de la façana. 

- Maquinària: formigonera pastera, grua, traginadora de trabuc ”dúmper” de petita cilindrada pel transport auxiliar, serra de 
trepar, carretó elevador, toro, etc.  

- Estris: bastides de cavallets, bastides penjades, bastides de façana, forquilla portapalets,  eslingues, proteccions 
col·lectives , individuals, etc. 

- Eines manuals. 
- Presa provisional d'aigua:  s’instal·larà un muntant a la façana pel subministrament d’aigua a cadascuna de les plantes. 
- Es realitzarà una instal·lació elèctrica provisional a l'interior de l'edifici connectada a la presa  provisional general. 
  
 

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 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 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 
3-Caiguda d’objectes per desplom MÈDIA  MOLT GREU ELEVAT 
4-Caiguda d’objectes per manipulació BAIXA  LLEU ÍNFIM 
5-Caiguda d’objectes ALTA  GREU ELEVAT 
6-Trepitjades sobre objectes ALTA  GREU ELEVAT 
7-Cops contra objectes immòbils ALTA  LLEU MEDI 
8-Cops amb elements mòbils de màquines MÈDIA  GREU MEDI 
9-Cops amb objectes o eines MÈDIA  LLEU BAIX 
10-Projecció de fragments o partícules MÈDIA  LLEU BAIX 
13-Sobreesforços BAIXA  LLEU ÍNFIM 
16-Contactes elèctrics MÈDIA  GREU MEDI 
17-Inhalació o ingestió de substàncies nocives MÈDIA  LLEU BAIX 
18-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives  

MÈDIA LLEU BAIX 

26-O R: manipulació de materials abrasius ALTA LLEU MEDI 
27-Malalties causades per agents químics MÈDIA  LLEU BAIX 
28-Malalties causades per agents físics MÈDIA  LLEU BAIX 

 

OBSERVACIONS: 

(8)      Risc causat pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar. 
(17)    Risc  causat per la inhalació de pols generat en el 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 en el tall de material ceràmic amb la serra de trepar. 
 
 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’ OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACT IVITAT  

- Es garantirà el subministrament de material als diferents talls d’obra mitjançant el muntacàrregues de l’obra, o si no es 
disposa d’aquest, s’emprarà la grua torre. 

- Atesos els treballs que es desenvolupen  en  aquesta activitat de tancaments cal assegurar-se 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 façana haurà de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars 
necessaris per  realitzar la seva construcció  amb la major seguretat possible. 

- Per  evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall d’obra net, endreçat i il·luminat adequadament. 
- Per  evitar el risc de caiguda a diferent nivell es col·locarà la corresponent barana de seguretat en els perímetres i  es 

taparan els buits horitzontals. 
- En cas que, per necessitats de construcció, no es pugui instal·lar la barana de seguretat, l’operari  exposat al risc de 

caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el cinturó de seguretat convenientment ancorat. 
- El tall de l’obra s’ha de mantenir net de fangs o d'altres substàncies pastoses  per evitar així relliscades. 
- S’haurà d’evitar la presència de material a la vora dels perímetres i es vetllarà  per la correcta instal·lació  dels entornpeus 

a les baranes de seguretat, per evitar la caiguda d’objectes.  
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- En la manipulació dels 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 dintre dels elements mòbils, i en especial es 

vetllarà per no posar el peu sota del palet. 
- Amb la finalitat d’evitar lumbàlgies es procurarà que el transport manual de material no sobrepassi el pes de 30 Kg. 
- Es vetllarà en tot moment per la qualitat òptima dels aïllaments, així com per la correcta disposició  dels 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  aquests treballs a desenvolupar 
presenten  qualsevol risc  de caiguda a diferent nivell. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat, tot  complint 
amb la normativa de seguretat especificada en: 

Formigonera pastera 
Bastida amb elements prefabricats sistema modular 
 

 
Sempre que les condicions de treball així ho exigei xin s’empraran d’altres elements de protecció, que es col·locaran 
en l’obra atenent els criteris establerts per la le gislació vigent, reflectint-los en el Pla de Segure tat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. ( Art. 7 RD 1627/1997) 
 

4. - Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalitza ció. 

Les proteccions col·lectives citades en les normes de seguretat es troben constituïdes per: 
- Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermitja i sòcol. 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 (guardacossos) hauran d'estar 
situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim. 

- Baranes modulars constituïdes per una carcassa perimetral de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb tub buit, i en 
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. En la part superior disposa d’un tub quadrat que es clavatejarà a la 
xarxa; aquest tub al mateix temps estarà subjectat per guardacossos cada 2,5m. 

- Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm. 
- Bastides de façanes.  
- Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruixària i 20 cm. 

d'amplària. 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, en conformitat amb la normativa assenyalada 
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’incendis. 
- 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’al tres elements de protecció es col·locaran en l’obra  tot  seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, refle ctint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Sa lut 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): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment  per a les traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada). 
 
- Per als treballs del ram de paleta: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona. 
- Guants de goma (neoprè) si es manipula els morters. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si cal. 
- Mascareta amb filtre antipols, si es manipula  la màquina de trepar. 
- Ulleres antiimpacte, si es manipula  la màquina de trepar. 
  
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’al tres elements de protecció, seran proporcionata als  treballadors , 
reflectint-los en el 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 compli r en tot moment els requisits establerts en el RD 7 73/1997, del 30 
de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les co rresponents Normes UNE. 
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TANCAMENTS INTERIORS 
1.- Introducció. 

1.1 Definició: 

Element constructiu, sense missió portant, que tanca i limita l’espai interior d’un edifici. 

1.2 Tipus de tancaments interiors: 

- De totxo 
- Prefabricats:  
- plafons de guix-cartró.   
- plafons de guix o escaiola. 
- plaques de guix o escaiola. 
- plaques de formigó massisses o buides. 

1.3 Observacions generals: 

Un cop realitzat el forjat, es senyalitzarà la distribució dels envans a la planta corresponent. 
 
Es realitzarà l’aplec de material a les plantes respectives, tenint en compte les zones on es necessitaran per a la 
confecció d’aquests tancaments.  
 
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, escales de mà., etc. 
 
Si no s’han enllestit els tancaments exteriors, s’hauran de respectar les proteccions col·lectives ja instal·lades.  
 
En aquesta activitat, per tal de facilitar el transport vertical dels materials, s’haurà de tenir la precaució que estigui 
instal·lat el muntacàrregues, que les guies del qual estiguin perfectament ancorades a l’estructura de l’edifici. L’ús 
de la grua torre s’ha de restringir només a l’elevació de peces dels tancaments que, per la seva mida, és 
impossible de realitzar l’elevació amb el muntacàrregues, si a causa 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. 
 
S’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, que han de tenir una 
mitjana d’intensitat lumínica de 100 lux. 
 
S’han d’instal·lar tubs d’evacuació de runes per evitar l’acumulació impròpia d’aquestes sobre el forjat. 
    
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de 
limitació del solar, per tal d’evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar així com 
també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
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TANCAMENTS INTERIORS DE TOTXO 
1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Divisions fixes sense funció estructural, formades amb totxos col·locats de cantell, per a separacions interiors. 

1.2 Descripció: 

La construcció dels envans mitjançant totxos, encadellats, etc. Es realitza en les següents fases: 

- Senyalització a planta, mitjançant blavet, de la primera filada. 
- Col·locació de la primera filada i successives, fins a l’alçada de l’espatlla. 
- Instal·lació d’una bastida de cavallets. 

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels 
elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a les 
respectives plantes. Aquest aplec de material, que normalment es realitza paletitzat, s’elevarà mitjançant la grua, 
si encara s’està construint l’estructura, i  en cas que no n'hi hagi, mitjançant el muntacàrregues, auxiliat pels toros 
a la planta corresponent. El transport del material paletitzat des del camió fins el muntacàrregues, es realitzarà 
mitjançant el carretó elevador. 
  
Per realitzar els envans serà imprescindible considerar l’equip humà següent: 

- operadors de grua. 
- paletes. 
- operaris de carretó elevador. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels envans: 

- Maquinària: formigonera, grua, traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada per a transport auxiliar, serra de trepar, 
carretó elevador, toro, etc. 

- Estris: bastides de cavallets, proteccions col·lectives i personals, etc. 
- Eines manuals. 
- Presa provisional d’aigua: s’instal·larà un muntant al llarg de la façana per tal de subministrar aigua a cada planta. 
- Es realitzarà una instal·lació elèctrica provisional a l’interior de l’edifici, connectada a la presa provisional general: de la 

presa  general sortirà un cable que alimentarà  cada bloc i, d’aquest últim quadre, partirà el muntant, que alhora 
alimentarà cada un dels quadres de les respectives plantes. Els quadres d’aquestes plantes disposaran de disjuntors 
diferencials i magnetotèrmics per tal de protegir de contactes indirectes i de curtcircuits-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 aquestos riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 
 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell                  MÈDIA        MOLT GREU   ELEVAT 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell                MÈDIA             GREU               MEDI 
3.-Caiguda d’objectes per desplom                           BAIXA         GREU              BAIX 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació                       BAIXA      LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes                                                 BAIXA          GREU              BAIX 
6.-Trepitjada sobre objectes                                        MÈDIA     LLEU                BAIX 
7.-Cops contra objectes immòbils.                               ALTA              LLEU    MEDI 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.              MÈDIA         GREU             MEDI 
9.-Cops amb objectes o eines.                                     MÈDIA       LLEU      BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.                 MÈDIA           LLEU               BAIX  
13.-Sobreesforços.                                                  BAIXA    GREU        BAIX 
16.-Contactes elèctrics.                                               MÈDIA      GREU              MEDI 
18.-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives  

MÈDIA           LLEU      BAIX  

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.            ALTA       LLEU             MEDI 
27.-Malaties causades per agents químics.                  MÈDIA       GREU            MEDI 
28.-Malalties causades per agents físics.                   MÈDIA             GREU             MEDI  

 

OBSERVACIONS:  

(8)     Risc causat pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar. 
(17)   Risc causat per la inhalació de pols generada pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar. 
(27)   Risc causat pel contacte de la pell amb el morter. 
(28)   Risc causat pel soroll generat pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar. 
 
 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTI VITAT 

- Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant el muntacàrregues d’obra o, si manca, es farà 
servir la grua torre. 

- Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat d’envans, s’ha d’assegurar que ja estiguin construïdes les 
instal·lacions d’higiene i benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.  

PROCÉS 

- El personal encarregat de la construcció dels envans ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars 
necessaris per realitzar la construcció d’aquesta amb la major seguretat possible. 

- Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i convenientment il·luminat. 
- Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades en les activitats 

anteriors. 
- En cas que per necessitats de construcció no es pogués instal·lar la barana de seguretat, l’operari exposat a risc de 

caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el cinturó convenientment ancorat. 
- Quan per necessitats d’obra, s’hagin de treure proteccions col·lectives provinents del tall d’estructures o anteriors, 

aquestes hauran de ser reposades a tots aquells espais que les necessitin, i fins i tot, mentre aquell espai de temps en el 
qual, per una raó o altra, no s’estigui treballant en aquell punt. 

- S’ha de mantenir el tall net de substàncies pastoses per evitar relliscades. 
- Si l’entrada de material ceràmic paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per plataformes 

específiques. En cas de no ser així, els palets es col·locaran sempre més endins del cantell del forjat, per a que, 
d’aquesta manera, les baranes de perímetre puguin continuar realitzant la seva funció. 

- S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 
- Els fleixos s’han de tallar, donat que, en cas de no fer-ho, poden convertir-se en un llaç amb el qual, en ensopegar, es 

produeixin caigudes al mateix nivell, o fins i tot, des d’alçada. 



Projecte de Rehabilitació i Reforma d’un habitatge unifamiliar                    108 

 

 

- En la manipulació de materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i  erosions.  
- En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en especial es tindrà la 

precaució de no posar el peu sota el palet. 
- Per tal d’evitar lumbàlgies, es procurarà que el material per transportar manualment no superi els 30 kg. 
- Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors diferencials i 

magnetotèrmics al quadre de zona. 
- En aquells treballs en els quals sigui necessari escarpa i punxó, els operaris es protegiran els ulls amb ulleres 

antipartícules. 
- Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 

(tipus americà), granota de treball, botes de cuir i cinturó de seguretat, si en aquests treballs a desenvolupar hi hagués 
risc de caiguda a diferent nivell. 

- Els operaris que realitzin la manipulació de morters, hauran d’emprar casc de seguretat, guants de goma, granota de 
treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi hagués risc de caiguda a 
diferent nivell. 

- S’han de disposar les bastides de manera que l’operari mai treballi per sobre de l’alçada de l’espatlla. 
- Posat que es treballés a bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una protecció a base de barana 

perimètrica. 
- Les reixes de totxos i els munts de runa es disposaran de manera que no transmetin als forjats, esforços superiors als 

d’ús. 
- Diàriament s’evacuaran les runes mitjançant els conductes d’evacuació situats a la façana, els quals disposaran a cada 

planta de la seva corresponent obertura per una correcta evacuació de les runes a sobre del contenidor situat a l’extrem 
inferior del conducte.  

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per al desenvolupament d’aquesta activitat 

Transpalet manual: carretó manual 
Formigonera pastera 
Bastida de borriquetes 
Serra 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’al tres elements de protecció, es col·locaran a l’obra  seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, refle ctint-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 Senyalitzac ió. 

Les proteccions col·lectives a què s’ha fet referència en les normes de seguretat, estaran constituïdes per: 

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha de ser de 90 
cm., i el passamà ha de tenir, com a mínim, 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els muntants (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 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. 
- 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’al tres elements de protecció, es col·locaran en l’obr a seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, refle ctint-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 de maçoneria : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Guants de goma (neoprè), en cas de manipulació de morters. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si calgués. 
- Màscara amb filtre antipols, en la manipulació de la serra trepadora. 
- Ulleres antiimpactes, en la manipulació de la serra trepadora. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’al tres elements de protecció, es dotarà als treballad ors amb ells, 
reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (A rt. 7 RD 
1627/1997). 
 
Els equips de Protecció individual hauran de compli r en tot moment els requisits establerts pel RD 773 /1997, del 30 de 
maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les cor responents Normes UNE. 
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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 mixte, que s’aplica per eliminar les irregularitats d’un 

parament i pot servir de base per l’estucat o un altre acabat posterior. 
- pintures: revestiment continu de paraments i elements d’estructura, ram de fuster, manyeria i elements d’instal·lacions, 

situats a l’exterior amb pintures i vernissos. 
- Estucat: revestiment continu exterior de morter de ciment, de calç i ciment o de resines sintètiques, que s’aplica en una o 

més capes a un parament prèviament arrebossat amb la finalitat de millorar la superfície d’acabat del mateix. 
 
- Interiors:  
- aplacats o xapats: revestiment interior de paraments amb planxes rígides de suro, taules i taulons de fusta, perfils 

d’alumini o de plàstic, perfils metàl·lics amb acabat decoratiu i plaques rígides d’acer inoxidable o PVC, o altres. 
- enrajolat de parets: revestiment de paraments interiors amb rajoles de València 
- arrebossats: revestiment continu de morter de ciment, calç o mixte, 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 interor de guix negre, que s’aplica a les parets per preparar-les, abans de l’operació més fina 

del lliscat. 
- lliscat: revestiments contnus 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). 
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REVESTIMENTS EXTERIORS 
1.- Definició i descripció 

1.1 Definició: 

Element superficial que, aplicat a un parament exterior, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte. 

1.2 Descripció: 

Els revestiments es realitzen en les següents fases: 

- Revestits o xapats: 
- col·locació d’ancoratge. 
- muntatge de plaques. 
- Arrebossats:  
- tapar desperfectes del suport amb el mateix tipus de morter que s’emprarà. 
- Humectar el suport prèviament net, i arrebossar. 
- es suspendrà el treball amb temperatures extremes i es protegirà si plou. 
- passades 24 hores de la seva execució, s’humectarà la superfície fins que s’adormi. 
- Pintures: 
- la superfície del suport estarà seca i neta, eliminant-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 paletitzat des del camió o magatzem fins als aparells elevadors, es realitzarà mitjançant carretó elevador. 
 
Per a realitzar els revestiments serà imprescindible considerar el següent equip humà: 

- operadors de grua. 
- operaris de muntatge de plaques, pintors o manipuladors de morter, segons el cas. 
- operadors de carretó elevador. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels revestiments: 

- maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, carretó elevador, toro, etc. 
- estris: bastides tubulars modulars, bastides penjades, bastides de cavallets, escales de mà, proteccions col·lectives i 

personals, etc. 
- eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc. 
- presa provisional d’aigua. 
- instal·lació elèctrica provisional. 
- instal·lacions d’higiene i benestar. 
 
 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la 
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, 
considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà modificar-se en funció de la 
tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa 
l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  

L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el seu cas 
controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 

del risc 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.              ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.       ALTA GREU ELEVAT 
3.-Caiguda d’objectes per desplom.                   MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.               BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 
6.-Trepitjades sobre objectes.  ALTA GREU ELEVAT 
7.-Cops contra objectes immòbils.  ALTA LLEU MEDI 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  BAIXA GREU BAIX 
9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.  MÈDIA LLEU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 
18.-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives   

MÈDIA GREU MEDI 

20.-Explosions.  BAIXA MOLT  GREU MEDI 
21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 
27.-Malalties causades per agents químics.  MÈDIA GREU MEDI 

 

OBSERVACIONS: 

(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombaments de material de revestiment. 
(18 i 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics. 
(20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents. 
 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIV ITAT 

- 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 paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliada per plataformes específiques. 
- S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 
- Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es tallessin, podrien convertir-se en “llaç” amb el qual, en ensopegar, es 

produïssin caigudes al mateix nivell i fins i tot des d’alçada. 
- En la manipulació de materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i erosions. 
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- En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i es tindrà especial cura de 
no posar el peu sota del palet. 

- Per evitar lumbàlgies es procurarà, en el transport manual de material, que aquest no superi els 30 Kg. 
- Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors diferencials i 

magnetotèrmics al quadre de zona. 
- Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 

(tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs hi ha risc de 
caiguda a diferent nivell. 

- Posat que es treballi a una bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una protecció a base de barana 
perimètrica. 

- És prohibit l’ús de cavallets en balcons sense haver instal·lat un sistema de protecció contra les caigudes des d’alçada. Si 
no existeix aquesta protecció, es penjaran d’elements ferms de l’estructura cables amb els què amarrar el fiador del 
cinturó de seguretat. 

Aplacat o xapat 

- En el cas d’aplacats o xapats, la bastida ha de ser fixa, quedant completament prohibit l’ús de bastida penjada. 
- Es suspendrà la col·locació de l’aplacat o xapat quan la temperatura descendeixi per sota de +5 ºC. 
- No s’ha de recolzar cap element auxiliar a l’aplacat. 
- El transport de les plaques es farà en gàbies, safates o dispositius semblants dotats de laterals fixos o abatibles. 
- S’haurà d’acotar la part inferior on es realitza l’aplacat i a la part superior no es realitzarà un altre treball simultàniament, 

qualsevol que sigui aquest. 
- Els operaris que realitzin la col·locació de plaques hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 

americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi ha 
risc de caiguda a diferent nivell. 

Arrebossats i estucats en fred 

- Els sacs d’aglomerats s’aplegaran ordenadament repartits al costat dels talls on s’hagin d’emprar, el més separats 
possible dels trams per evitar sobrecàrregues innecessàries. 

- Els sacs d'aglomerant es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas. 
- Quan les plataformes de treball siguin mòbils (bastida penjada, plataforma de treball sustentada mitjançant elements 

pneumàtics o per cabrestants moguts per accionament elèctric, etc.) s’empraran dispositius de seguretat que evitin el seu 
lliscament involuntari. 

- S’acotarà la part inferior on es realitza l’arrebossat o estucat en fred senyalitzant el risc de caiguda d’objectes. 
- És prohibida la simultaneïtat de treballs a la mateixa vertical 
- Els operaris que realitzin la manipulació de morters hauran d’emprar casc de seguretat, guants de goma, granota de 

treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a 
diferent nivell. 

- En cas que s’empressin procediments pneumàtics per a la realització d’arrebossats, es vigilarà que la instal·lació elèctrica 
compleixi amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.  

Pintures 

- S’evitarà  el contacte directe de pintures amb la pell, per la qual cosa es dotarà als treballadors que realitzin l’emprimació, 
de peces de treball adequades, que els protegeixin d’esquitxades i permetin la seva mobilitat (casc de seguretat, pantalla 
facial antiesquitxades, granota de treball, guants de neoprè, botes de seguretat i, quan es necessiti, cinturó de seguretat). 

- El vessament de pintures i matèries primeres sòlides com pigments, ciments o d’altres, es portarà a terme des de poca 
alçada per evitar esquitxades i núvols de pols. 

- Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics, no es fumarà, menjarà ni es beurà, 
- Quan s’apliquin emprimacions que desprenguin vapors orgànics, els treballadors hauran d’estar dotats d’adaptador facial 

que ha de complir amb les exigències legals vigents; a aquest adaptador facial anirà acoblat el seu corresponent filtre 
químic o filtre mecànic quan les pintures continguin una alta càrrega pigmentària i sense dissolvents orgànics que evitin la 
ingestió de partícules sòlides. 

- Quan s’apliquin pintures amb riscos d’inflamació, s’allunyaran del treball les fonts irradiadores de calor, com treballs de 
soldadura o d’altres, tenint previst a les proximitats del tall un extintor. 

- L’emmagatzematge de pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables s’haurà de fer a recipients tancats, allunyant-
los de fonts de calor i, en particular, quan s’emmagatzemin recipients que continguin nitrocel·lulosa s’haurà de realitzar 
una volta periòdica dels mateixos per evitar el risc d’inflamació. S’instal·laran extintors de pols química seca al costat de la 
porta d’accés al magatzem de pintures. 

- Els pots industrials de pintures i dissolvents s’aplegaran a sobre de taulons de repartiment de càrregues per evitar 
sobrecàrregues innecessàries. 

- El magatzem de pintures haurà de disposar de ventilació. 
- A sobre de la porta del magatzem de pintures s’hauran d’instal·lar els següents senyals: advertència material inflamable, 

advertència material tòxic, no fumeu. 

ELEMENTS AUXILIARS  

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat  

Transpalet manual: carretó manual 
Formigonera pastera 
Bastida amb elements prefabricats sistema modular 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’al tres elements de protecció, es col·locaran a l’obra  seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, refle ctint-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 Senyalitzac ió 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha de ser de 90 
cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els muntants (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. 
- 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’al tres elements de protecció, es col·locaran a l’obra  seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, refle ctint-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. 
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- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 
 
- Pels treballs de pintura: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 
- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte. 
- Pantalla facial, si correspon. 
 
- Pels treballs amb morters: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 
 
- Pels treballs d’aplacat o xapat: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’al tres elements de protecció, es dotarà als treballad ors dels 
mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i cond icions de Salut que ha de realitzar l’empresa const ructora. (Art. 7 
R.D. 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de compli r en tot moment els requisits establerts pel R.D. 7 73/1997, del 30 
de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.  
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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, 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 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.  MÈDIA GREU MEDI 
3.-Caiguda d’objectes per desplom.  BAIXA GREU BAIX 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  MÈDIA LLEU BAIX 
5.-Caiguda d’objectes.  BAIXA GREU BAIX 
6.-Trepitjades sobre objectes.  MÈDIA LLEU BAIX 
7.-Cops contra objectes immòbils.  ALTA LLEU MEDI 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  MÈDIA GREU MEDI 
9.-Cops amb objectes o eines. MÈDIA LLEU BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.  MÈDIA LLEU BAIX 
13.-Sobreesforços.  BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.  BAIXA GREU BAIX 
18.-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives   

MÈDIA GREU MEDI 

20.-Explosions.  BAIXA MOLT  GREU MEDI 
21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.  ALTA LLEU MEDI 
27.-Malalties causades per agents químics.  MÈDIA GREU MEDI 

 

OBSERVACIONS: 

(8) Risc causat pel  moviment d’elements mòbils de maquinària de bombament de material de revestiment o 
degut a la manipulació de l’esmoladora angular. 
(18 i 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics. 
(17, 20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents. 
(26) Risc causat per la manipulació de materials per xapats, enrajolats de parets, aplacats, etc. 
 
 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIV ITAT 

- Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues d’obra; per a elements 
de poc pes, la grueta, i bombes per elevacions de morters, formigons, guixos i materials a granel. 

- Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments, s’han d’assegurar que ja estan construïdes les 
instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.  

PROCÉS 

- El personal encarregat de la realització dels revestiments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars 
necessaris per tal de realitzar-los amb la major seguretat possible. 

- Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben il·luminat. 
- Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les activitats 

anteriors (balconeres, cornises, etc.). 
- És prohibida la formació de bastides a base d’un tauló recolzat als escalons de dues escales de mà, tant les de 

recolzament lliure, com les de tisores, per evitar el risc de caiguda a diferent nivell. 
- 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. 
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- En cas que s’hagi de treballar en bastides de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una protecció a base de 
barana perimètrica.  

- Les plataformes de treball sobre bastides tubulars mòbils, no es posaran en servei sense abans haver ajustat els frens de 
trànsit per evitar moviments indesitjables. 

- La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta de protecció 
de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 

- S’ha de mantenir el tall net de substàncies pastoses per evitar relliscades. 
- Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliada per plataformes específiques 

de càrrega i descàrrega. 
- S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 
- Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es fes, aquests es podrien convertir en un “llaç” amb el qual, en ensopegar, 

es podrien produir caigudes al mateix nivell o fins i tot des d’alçada. 
- En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per tal d’evitar cops, ferides i erosions.  
- En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en especial, es tindrà la 

precaució de no posar el peu sota el palet. 
- Per evitar lumbàlgies, es procurarà que el material per transportar manualment no superi els 30 Kg. 
- És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles mascle-femella. 
- Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors diferencials i 

magnetotèrmics al quadre de zona. 
- Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 

(tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar 
hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

Aplacat o xapat 

- En el cas d’aplacats o xapats, la bastida haurà de ser fixa, essent totalment prohibit d’emprar el  bastiment penjat. 
- No s’ha de recolzar cap element auxiliar al xapat. 
- El transport de les plaques es farà en gàbies, plàteres o dispositius similars dotats de laterals fixos o abatibles. 
- Els operaris que realitzin la col·locació de plaques hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 

americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi ha 
risc de caiguda a diferent nivell. 

Entaulellat 

- El tall, mitjançant la serra de trepar, de les plaquetes i demés peces ceràmiques es realitzarà a locals oberts per evitar la 
respiració d’aire amb gran quantitat de pols. 

- Els talls es netejaran de “retalls” i “deixalles de pasta”. 
- Les runes s’apilaran ordenadament per a la seva evacuació mitjançant trompes. 
- És prohibit de llençar les runes directament pels forats de façana o dels patis. 
- Les caixes de plaquetes o rajoles de valència s’aplegaran a les plantes repartides al costat dels talls, on  les necessitin, 

situades el més allunyades possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries. 
- Les caixes de plaquetes aplegades, mai es disposaran de manera que obstaculitzin les zones de pas. 
- Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de làtex, granota de treball i botes de cuir de seguretat. 

Arrebossats, referits i lliscats. 

- Els sacs de conglomerats s’aplegaran ordenadament, repartits al costat dels talls on siguin necessaris, el més separat 
possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries.  

- Els sacs d’aglomerant es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas. 
- Quan les plataformes de treball siguin mòbils (plataformes de treball sustentades mitjançant elements pneumàtics o per 

cabrestants moguts per accionament elèctric, etc.) s’empraran dispositius de seguretat que evitin el seu lliscament 
voluntari. 

- Els operaris que realitzin la manipulació de morters i guixos hauran d’emprar casc de seguretat, guants de goma, granota 
de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat, si en aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a 
diferent nivell. 

- En els treballs d’arrebossat amb màquina s’haurà de vigilar en tot moment que es compleixi el Reglament de Baixa 
Tensió.  

Tèxtils i flexibles. 

- El transport de paquets de llates d’empostissar (rotlles de tela, moqueta, goma espuma, etc.) es realitzarà mitjançant dos 
operaris per tal d’evitar els accidents per interferències, ensopegades o sobreesforços. 

- Durant l’ús de coles i dissolvents, es mantindrà constantment un corrent d’aire suficient tant com per la renovació constant 
com per evitar les possibles intoxicacions. 

- S’establirà un lloc per l’emmagatzematge de les coles i dissolvents; i aquest magatzem haurà de mantenir una ventilació 
constant. 

- És prohibit de mantenir en el magatzem pots de dissolvents i coles sense estar perfectament tancats, per tal d’evitar la 
formació d’atmosferes nocives. 

- Els recipients d’adhesius inflamables i dissolvents estaran allunyats de qualsevol focus de calor, foc o espurna. 

- Els revestiments tèxtils s’emmagatzemaran totalment separats dels dissolvents i coles per evitar possibles incendis. 
- S’instal·laran cartells de perill d’incendis i de no fumeu a sobre de la porta del magatzem de coles i dissolvents, i del 

magatzem de productes tèxtils. 
- En cada magatzem s’instal·larà un extintor de pols química seca. 
- En l’accés a cada planta, on s’estiguin fent servir coles i dissolvents, s’instal·larà un cartell de no fumeu. 
- És prohibit d’abandonar directament a terra, tisores, ganivets, grapadores, etc. 
- Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball, botes de cuir de seguretat i 

màscara de filtre químic si l’adhesiu conté productes volàtils químics tòxics. 

Pintures 

- Es farà el màxim per evitar el contacte directe de pintures amb la pell, per la qual cosa es dotarà els treballadors que 
realitzin l’emprimació, de peces de treball adequades, que els protegeixin d’esquitxades i permetin la seva mobilitat (casc 
de seguretat, pantalla facial antiesquitxades, granota de treball, guants de neoprè, botes de seguretat i en els casos que 
es necessiti, cinturó de seguretat 

- El vessament de pintures i matèries primes sòlides com pigments, ciments, i d’altres, es durà a terme des de poca alçada 
per evitar esquitxades i núvols de pols. 

- Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics, no es fumarà, ni es menjarà ni es 
beurà. 

- Quan s’apliquin emprimacions que desprenguin vapors orgànics, els treballadors hauran de ser dotats d’adaptador facial 
que ha de complir amb les exigències legals vigents, a aquest adaptador facial hi anirà acoblat el seu corresponent filtre 
químic, o filtre mecànic quan les pintures continguin una alta càrrega de pigment i sense dissolvents orgànics que 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’instal·lar 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 
Transpalet manual: carretó manual 
Bastida de borriquetes 
Serra 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’al tres elements de protecció, es col·locaran a l’obra  seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, refle ctint-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 Senyalitzac ió. 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha de ser de 90 
cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (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. 
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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. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’al tres elements de protecció, es col·locaran a l’obra  seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, refle ctint-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. 
 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’al tres elements de protecció, es dotarà els treballad ors dels 
mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i cond icions de Salut que ha de realitzar l’empresa const ructora (Art. 7 RD 
1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de compli r en tot moment els requisits establerts pel R.D. 7 73/1997, del 30 
de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les co rresponents Normes UNE. 
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PAVIMENTS 
1.- Introducció. 

1.1 Definició: 

Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte. 

1.2 Tipus de revestiments: 

- peces rígides: revestiment de sòls i escales interiors i exteriors amb peces dels següents materials: pedra natural o 
artificial, ceràmica, ciment, terratzo, formigó, fusta i xapa d’acer. 

- flexibles: revestiment de sòls i escales a interiors, amb llosetes, rajoles i rotllos dels següents materials: moqueta de fibres 
naturals o sintètiques, linòleum, PVC i a interiors i exteriors amb rotllos i rajoles de goma i policloroprè. 

- soleres: revestiment de sòls naturals a l’interior d’edificis amb capa resistent de formigó en massa, la superfície superior 
de la qual quedarà vista o rebrà un revestiment. 

1.3 Observacions generals: 

En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’empraran gruetes de petita capacitat, sistemes de 
bombatge pneumàtic de morters o assimilables.  
Aplec de material paletitzat, les elevacions del qual s’haurien d’haver realitzat abans del desmuntatge de la grua. 
Als treballs interiors, s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la 
potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux.  
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de 
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar així com 
també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
 



Projecte de Rehabilitació i Reforma d’un habitatge unifamiliar                    117 

 

 

PAVIMENTS 
1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte. 

1.2 Descripció: 

- tipus de revestiments amb peces rígides:  
- amb rajoles de pedra, ceràmiques rebudes amb morter, ceràmiques enganxades, de ciment, de ciment permeable, de 

terratzo, de formigó, de parquet hidràulic, de fosa, de xapa d’acer i d’asfalt. 
- amb llistons d’empostissar (mosaic). 
- amb posts (fusta). 
- amb lloses de pedra. 
- amb plaques de formigó armat. 
- amb llambordins de pedra i formigó. 
 
- tipus de revestiments flexibles:  
- Llosetes de moqueta autoadhesives, de linòleum adherides, de PVC homogeni o heterogeni adherides a tocar o soldades. 
- Rotlles de moqueta adherits, tesats per adhesió o tesats per llates d’empostissar; de linòleum adherits, de goma adherits 

o rebuts amb ciment, de PVC homogeni o heterogeni adherits amb juntes a tocar o soldades. 
- Rajoles de policloroprè adherides o rebudes amb ciment, de goma adherides o rebudes amb ciment. 
 
- tipus de soleres: per a instal·lacions, lleugeres, semipesants i pesants. 
 
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels 
elements necessaris per la seva construcció. Per això s’haurà de considerar un previ aplec de material a les 
respectives plantes. Aquest aplec de material  s’elevarà mitjançant la maquinària instal·lada per a aquella fi: 
grues, muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent planta. El transport 
del material paletitzat des del camió o magatzem fins els aparells elevadors es realitzarà mitjançant el carretó 
elevador. 
 
Per realitzar els paviments serà imprescindible considerar el següent equip humà: 

- operadors de grua. 
- enrajoladors i d’altres. 
- operadors de carretó elevador. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels paviments: 

- Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada per transport 
auxiliar,  carretó elevador, toro, etc.  

- Estris. 
- Eines manuals. 
- Presa provisional d’aigua. 
- Instal·lació elèctrica provisional. 
- Instal·lacions d’higiene i benestar. 
 
 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la 
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, 
considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 

A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció de 
la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa 
l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas, 
controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
Riscos  Probabilit

at 
Gravetat Avaluació 

del risc 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.                  BAIXA MOLT GREU MEDI 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell                     MÈDIA GREU MEDI 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.                     BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.                                                BAIXA GREU BAIX 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.             MÈDIA GREU MEDI 
10.-Projecció de fragments o partícules                     MÈDIA LLEU BAIX 
11.-Atrapaments per o entre objectes.                       BAIXA GREU BAIX 
13.-Sobreesforços.                                                        BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.          MÈDIA GREU MEDI 
18.-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives   

MÈDIA GREU MEDI 

20.-Explosions.                                                             BAIXA MOLT GREU MEDI 
21.-Incendis.                                                                 BAIXA GREU BAIX 
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.                 ALTA LLEU MEDI 
27.-Malalties causades per agents químics.                    MÈDIA GREU MEDI 

 

OBSERVACIONS:  

(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombatge de material o degut a la manipulació 
de l’esmoladora angular. 
(11) En treballs de manutenció de càrregues paletitzades. 
(16) Risc específic en treballs de poliment 
(18 I 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics. 
(17, 20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents. 
(26) Risc causat per la manipulació de peces per pavimentar. 
 
 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIV ITAT 

- Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues d’obra; per elements 
de poc pes, la grueta, i bombes per les elevacions de morters, formigons i materials a granel. 

- Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les 
instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per l’execució de la resta de l’obra. 

PROCÉS 

- El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars 
necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

- Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben il·luminat. 
- Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les activitats 

anteriors (balconeres, cornises, etc.) 
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- 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. 

- 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. 
- Els operaris que manipulin llots, morters, etc. hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè o làtex, granota de 

treball, botes de goma de seguretat amb sola antilliscant.  
- Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), 

granota de treball, botes de cuir de seguretat, ulleres antiimpactes i als casos en què es necessitin, màscara antipols. 
- Els paquets de lamel·les de fusta seran transportats per un mínim de dos homes, per evitar accidents per descontrol de la 

càrrega i lumbàlgies. 
- Els accessos a zones en fase d’arrebossats, s'assenyalaran amb “prohibit el pas” i amb un rètol de “superfície irregular”, 

per prevenir de caigudes al mateix nivell. 

- Els llocs en fase de fregat amb paper de vidre, romandran constantment ventilats per tal d’evitar la formació d’atmosferes 
nocives (o explosives) per pols de fusta. 

- Les màquines de fregar a emprar, estaran dotades de doble aïllament, per evitar accidents per contacte amb energia 
elèctrica. 

- Les polidores a emprar tindran el manillar de maneig i control revestit de material aïllant de l’electricitat. 
- Les operacions de manteniment i substitució dels papers de vidre es realitzaran sempre amb la màquina "desendollada de 

la xarxa elèctrica”. 
- Les serradures produïdes seran escombrades mitjançant raspalls i eliminades immediatament de les plantes. 
- Es disposaran a cada planta petits contenidors per emmagatzemar les deixalles generades; que s'hauran d’evacuar als 

muntacàrregues. 

Flexibles 

- Les caixes de llosetes o rotlles s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls on s’hagin d’emprar, 
situades el més allunyats possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries. 

- Els aplecs de material mai es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs de pas. 
- És prohibit d’abandonar i deixar encesos els encenedors i bufadors; un cop utilitzats s’apagaran immediatament, per tal 

d’evitar incendis. 
- Durant l’ús de coles i dissolvents, es mantindrà constantment un corrent d’aire suficient per a la renovació constant, 

evitant atmosferes tòxiques. 
- S’establirà un lloc per l’emmagatzematge de coles i dissolvents; aquest magatzem haurà de mantenir una ventilació 

constant. 
- És prohibit de mantenir i emmagatzemar coles i dissolvents a recipients sense estar perfectament tancats, per evitar la 

formació d’atmosferes nocives. 
- Els paviments plàstics s’emmagatzemaran separadament dels dissolvents i coles, per evitar incendis. 
- S’instal·laran dos extintors de pols química seca ubicats cada un d’ells al costat de cada porta del magatzem (al de 

dissolvents i al de productes plàstics) 
- S’instal·laran rètols de perill d’incendis i de no fumeu a sobre de la porta del magatzem de coles i dissolvents i del 

magatzem de productes plàstics. 
- En l’accés a cada planta on s’estiguin utilitzant coles i dissolvents, s’instal·larà un rètol de no fumeu.. 
- Els recipients d’adhesius inflamables i dissolvents estaran, allunyats de qualsevol focus de calor, foc o espurna. 
- És prohibit d’abandonar directament a terra, tisores, ganivets, grapadores, etc. 
- Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball, botes de cuir de seguretat i 

màscara de filtre químic si l’adhesiu conté productes volàtils químics tòxics. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat: 

Transpalet manual: carretó manual 
Formigonera pastera 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’al tres elements de protecció, es col·locaran a l’obra  seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, refle ctint-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 Senyalitzac ió. 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

- Baranes de seguretat formades per muntants, barra intermèdia i sòcol. La barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de 
tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres 
entre ells com a màxim. 

- Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb tub buit, i a la 
part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix 
de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

- Extintor de pols química seca. 
 
Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada en aquesta 
activitat: 

- Senyal de perill. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
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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. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’al tres elements de protecció, es col·locaran a l’obra  seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, refle ctint-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.  
- 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’al tres elements de protecció, es dotarà als treballad ors dels 
mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i cond icions de Salut que ha de realitzar l’empresa const ructora (Art. 7 R.D. 
1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de compli r en tot moment els requisits establerts pel R.D. 7 73/1997, del 30 
de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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RECOBRIMENTS DE SOSTRES 
1.- Introducció. 

1.1 Definició:  

Cara inferior del forjat que cobreix una construcció, edifici i els espais interiors que el composen. 

1.2 Tipus de sostres: 

- Revestiments de sostres:  
- referit: revestiment continu interior de guix negre, que s’aplica per preparar els sostres, abans de l’operació més fina del 

lliscat. 
- lliscat: revestiment continu interior de guix blanc, que constitueix la terminació o acabament que es fa sobre la superfície 

del referit. 
- pintures: revestiment continu de sostres i elements d’estructura, fusteria, manyeria i elements d’instal·lacions, situats a 

l’interior amb pintures i vernissos. 
 
- Cels rasos: 
- continus: formació de sostres suspesos sense juntes aparents, a interiors d’edificis. 
- de plaques (discontinus): formació de sostres amb juntes aparents, suspesos mitjançant entramats metàl·lics, a interiors 

d’edificis. 

1.3 Observacions generals: 

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, bastides tubulars modulars, 
bastides tubulars modulars sobre rodes, plataformes elevades hidràulicament, escales de mà, etc. 
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’empraran muntacàrregues i gruetes de petita capacitat. 
S’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la potència dels quals ha 
de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux. 
 
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de 
limitació del solar, per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com, 
també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
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RECOBRIMENTS 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: 

- Revestiment de sostres:  
Per a la realització de revestiment, es muntarà una tarima sustentada sobre cavallets, aquesta plataforma haurà 
de cobrir, en una o vàries fases, segons la dimensió de la superfície, tota la superfície a recobrir. Aquesta es 
realitza per donar facilitat al treballador que ha d’atendre al sostre i no per on circula, als diferents treballs de 
col·locació de guixos i pintures. 
 
- Cels rasos: 
Per a la realització de cels rasos s’auxiliaran els treballs amb escales de tisora per a la col·locació de les guies o 
penjadors fins a 3 metres i per alçades superiors es realitzarà la col·locació amb petites torres de bastida tubular 
modular amb rodes. 

Els cels rasos es poden realitzar: 

- sense guies: formació de sostres mitjançant plaques suspeses mitjançant penjadors, a interiors d’edifici. 
- amb guies (discontinus) : formació de sostres amb juntes aparents, suspesos mitjançant entramats metàl·lics, a interiors 

d’edificis. 
 
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels 
elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a les 
respectives plantes. Aquest aplec de material  s’elevarà mitjançant maquinària instal·lada per a aquesta fi: 
muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent planta. Pel transport del 
material paletitzat, des del camió o magatzem fins els aparells elevadors es realitzarà mitjançant carretó elevador. 
 
Per a realitzar els revestiments serà imprescindible considerar el següent equip humà: 

- operadors de grua. 
- operaris de muntatge, pintors o manipuladors de morter i guix, segons el cas. 
- operadors de carretó elevador. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans necessaris per dur a terme la realització dels revestiments: 

- Maquinària: formigonera pastera, bombatge de morter, carretó elevador, toro, etc.  
- Estris: bastides tubulars modulars, bastides de cavallet, escales de mà, proteccions col·lectives i personals, etc. 
- Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc. 
- Presa provisional d’aigua. 
- Instal·lació elèctrica provisional. 
- Instal·lacions d’higiene i benestar. 
 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la 
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, 
considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 

A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció de 
la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa 
l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas, 
controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
Riscos                                                   Probabilitat Gravetat Avaluació 

del risc 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.                  MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.                  MÈDIA GREU MEDI 
3.-Caiguda d’objectes per desplom.                           BAIXA LLEU ÍNFIM 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.                   MÈDIA LLEU BAIX 
5.-Caiguda d’objectes.                                              BAIXA GREU MEDI 
6.-Trepitjades sobre objectes.                                 MÈDIA GREU MEDI 
7.-Cops contra objectes immòbils.                           MÈDIA LLEU BAIX 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.                MÈDIA GREU MEDI 
9.-Cops amb objectes o eines.                                       MÈDIA LLEU BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.                     MÈDIA LLEU BAIX 
11.-Atrapaments per o entre objectes.                       BAIXA GREU BAIX 
13.-Sobreesforços.                                                     MÈDIA GREU MEDI 
16.-Contactes elèctrics.                                             MÈDIA GREU MEDI 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.         MÈDIA GREU MEDI 
18.-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives   

MÈDIA GREU MEDI 

20.-Explosions.                                                         BAIXA MOLT  GREU MEDI 
21.-Incendis.                                                             BAIXA GREU BAIX 
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.          MÈDIA LLEU BAIX 
27.-Malalties causades per agents químics.             MÈDIA GREU MEDI 

 

OBSERVACIONS: 

(8) Risc causat pel  moviment d’elements mòbils de maquinària de bombeig de material o degut a la manipulació 
de l’esmoladora angular. 
(11) En treballs de manutenció de càrregues paletitzades. 
(18 i 27) Risc causat pel  contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents. 
(17, 20 i 21) Risc causat per  l’ús de dissolvents. 
(26) Risc casuat per  la manipulació de peces per recobrir sostres. 
 
 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIV ITAT 

- 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. 
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- 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. 
- 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 pintu res) 

- En tot moment es mantindran netes i endreçades les superfícies de trànsit intern de l’obra. Quan un pas quedi tallat 
temporalment per les bastides s’haurà de senyalitzar un pas alternatiu amb senyals de direcció obligatòria. 

- Posat que la plataforma de treball estigui situada a una alçada inferior a 2 metres, es recolzarà sobre cavallets. 
- Les plataformes sobre cavallets per a la instal·lació de cels rasos tindrà la superfície horitzontal i quallada de taulons, que 

cobreixin tota la zona a treballar, evitant graons i buits que puguin originar ensopegades i caigudes. 
- Les bastides per a la instal·lació de cels rasos s’executarà sobre cavallets metàl·lics o de fusta. És prohibida 

expressament la utilització de bidons, piles de materials i escales recolzades contra el parament. 
- En cas que la plataforma estigui per sobre dels dos metres, es col·locaran bastides tubulars modulars. 
- Els sacs de guix s’aplegaran ordenadament, repartits al costat dels talls en què s’hagin d’emprar, el més separats 

possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries. 
- Els sacs de guix es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas. 
- Els operaris que realitzin la manipulació de guixos, hauran d’emprar casc de seguretat, guants de goma, granota de 

treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si a aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a 
diferent nivell. 

 
NOTA: Pel que fa a pintures,  veure pintures 

Cels rasos 

Sense guies 

- En tot moment es mantindran netes i endreçades les superfícies de trànsit intern de l’obra. Quan un pas quedi tallat 
temporalment per les bastides s’haurà de senyalitzar el pas alternatiu amb senyals de direcció obligatòria. 

- Posat que la plataforma de treball estigui situada a una alçada inferior a 2 metres es recolzarà sobre cavallets. 
- Les plataformes sobre cavallets per a la instal·lació de cels rasos tindrà la superfície horitzontal i quallada de taulons, que 

cobreixin tota la zona a treballar, evitant graons i buits que puguin originar ensopegades i caigudes. 
- Les bastides per a la instal·lació de cels rasos s’executarà a sobre de cavallets metàl·lics o de fusta. És prohibida 

expressament la utilització de bidons, piles de materials i escales recolzades contra el parament. 

- Posat que la plataforma estigui per sobre dels dos metres, es col·locaran bastides tubulars modulars. 
- Per apuntalar les plaques fins l’enduriment del penjat (estopa, canya, etc.) s’utilitzaran suports de taulonet a sobre de 

puntals metàl·lics telescòpics, per evitar els accidents per desplom. 
- El transport de sacs i planxes es realitzarà interiorment, preferentment dalt d’un carretó de mà, per evitar sobreesforços. 
  

Amb guies 

- Les escales de mà per emprar han de ser del tipus de tisora, dotades de sabates antilliscants i cadeneta de control 
d’obertura màxima, per evitar accidents per inestabilitat. 

- Les plataformes de treball dalt de cavallets tindrà un ample mínim de 60 cm. 
- La instal·lació de cels rasos es realitzarà des de plataformes ubicades dalt d’una bastida tubular (a més de dos metres 

d’alçada) que estaran  closes per una barana de seguretat amb passamà a 90 cm d’alçada, barra intermèdia i sòcol. 
- Les plataformes instal·lades a bastides tubulars sobre rodes no s’utilitzaran sense haver ajustat els frens de trànsit, abans 

de pujar a elles. 
- Les bastides que s’han de construir per a la instal·lació de cels rasos (metàl·lics, cartró premsat, etc.) es muntaran dalt de 

cavallets sempre que l’alçada sigui inferior a dos metres. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars, s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat:  

Escales de mà 
Bastida de borriquetes 
Serra 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’al tres elements de protecció, es col·locaran a l’obra  seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, refle ctint-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 Senyalitzac ió. 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha de ser de 90 
cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (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 a aquesta 
activitat: 

- Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal d’advertència de risc d’incendi. 
- Senyal de no fumeu. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- 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’al tres elements de protecció, es col·locaran a l’obra  seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, refle ctint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut  que ha de realitzar 
l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

Els equips de protecció individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

- Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 
 
- Pels treballs amb pintura: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.  
- Pantalla facial, si convingués.  
 
- Pels treballs amb guixos: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
 
- Pels treballs de col·locació de guies, plaques i lamel·les: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’al tres elements de protecció, es dotarà als treballad ors dels 
mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i cond icions de Salut que ha de realitzar l’empresa const ructora (Art. 7 RD 
1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de compli r en tot moment els requisits establerts pel R.D. 7 73/1997, del 30 
de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les co rresponents Normes UNE. 
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RAM DE FUSTER 
1.- Introducció. 

1.1 Definició:  

S’entén per fusteria d’un edifici el conjunt de finestres, portes i armaris encastats, de funció no estructural. 

1.2 Tipus de fusteria: 

De façana: tancaments de buits de façanes, amb portes i finestres realitzades amb fusteria de perfils, fusta, 
rebudes als anversos interiors del buit, dels següents materials: 
- acer. 
- acer inoxidable. 
- alumini (aliatges lleugeres). 
- fusta. 
- PVC (plàstics). 
 
Per a interiors: tancaments de buits de passos interiors i armaris encastats amb portes de: 

- acer. 
- fusta. 
- vidre. 

1.3 Observacions generals: 

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars, com bastides de cavallets, etc. 
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’emprarà el muntacàrregues. 
En els treballs interiors s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la 
potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux. 
  
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les tanques perimètriques de 
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com 
també les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
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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.  

1.2 Descripció: 

Abans de l’inici de la col·locació dels bastiments de base i marcs, s’ha de comprovar l’aplom dels paraments i 
l’escairat de brancals i llindes. 
Un cop realitzada aquesta operació prèvia, es col·locaran els bastiments de base encastats o ancorats. 
Posteriorment es col·locaran els marcs de la porta o finestra subjectats al bastiment de base o directament a 
l’obra. Sobre aquests marcs s'hi fixaran els batents corresponents a les finestres o portes. 
 
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament 
d’elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a la 
planta baixa. Aquest aplec de material s’elevarà mitjançant la maquinària instal·lada per a aquest fi: grues o 
muntacàrregues, a mesura que es necessitin per a la seva col·locació a les diferents plantes.   
 
Per realitzar la fusteria serà imprescindible considerar el següent equip humà: 

- operadors de grua. 
- fusters. 
- vidriers. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans necessaris per dur a terme la realització de la fusteria: 

- Maquinària: grues, muntacàrregues, etc.  
- Estris: bastides de cavallets, escales de mà, proteccions col·lectives i personals, etc. 
- Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina de fregar portàtil, esmoladora, serra circular manual, etc. 
- Instal·lació elèctrica provisional. 
- Instal·lacions d’higiene i benestar. 
 
 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els riscos més importants. I en la 
seva avaluació s’ha tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, 
considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció 
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons 
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas, 
controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
Riscos        Probabilitat     Gravetat Avaluació 

del risc 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.  MÈDIA GREU MEDI 
3.-Caiguda d’objectes per desplom.  BAIXA GREU BAIX 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 

6.-Trepitjades sobre objectes.  MÈDIA GREU MEDI 
7.-Cops contra objectes immòbils.  BAIXA LLEU ÍNFIM 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  MÈDIA GREU MEDI 
9.-Cops amb objectes o eines.  BAIXA GREU BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.  BAIXA GREU BAIX 
11.-Atrapaments per o entre objectes.  BAIXA LLEU ÍNFIM 
13.-Sobreesforços.  MÈDIA GREU MEDI 
16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.  MÈDIA GREU MEDI 
21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 
26.-O. R.: manipulació de materials tallants.  ALTA LLEU MEDI 
27.-Malalties causades per agents químics.  MÈDIA GREU MEDI 

 

OBSERVACIONS: 

(8)  Risc específic causat per  l’ús de la màquina d'escatar i serra circular manual per a fusta. 
(17 i 21)   Risc causat per l’ús de dissolvents i vernissos. 
(26)   Risc causat per la manipulació de vidres. 
(27)   Risc causat per l’ús de dissolvents i vernissos. 
 
 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIV ITAT 

- Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua o el muntacàrregues d’obra. 
- A causa dels treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estiguin construïdes les instal·lacions 

d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra. 

PROCÉS 

- El personal encarregat de la col·locació de la fusteria ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars 
necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

- Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’ha de mantenir el tall net i endreçat. 
- Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les activitats 

anteriors (balconeres, cornises, etc.) 
- Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per plataformes específiques.   
- S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 
- Els fleixos s’han de tallar, doncs posat que no es faci, aquests es podrien convertir en un “llaç” amb el qual, en ensopegar, 

es produirien caigudes al mateix nivell o fins i tot des d’alçada. 
- En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i erosions.  
- Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors diferencials i 

magnetotèrmics al quadre de zona. 
- Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 

(tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar 
hi ha risc de caiguda  a diferent nivell. 

- En cas que s’hagués de treballar a una bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una protecció a base 
de barana perimètrica. 

- És prohibit l’ús de cavallets a balcons sense haver constituït una protecció contra les caigudes des d’alçada. Si no existís 
aquesta protecció, es penjaran d’elements ferms de l’estructura, cables a on amarrar el fermall del cinturó de seguretat. 

- És prohibida la formació de bastides a base de bidons, piles de materials i assimilables per evitar la realització de treballs 
dalt de superfícies insegures. 

- La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de dos 
metres. 

- La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta de protecció 
de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 
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Ram de fuster 

- Els aplecs de fusteria s’ubicaran en zones prèviament delimitades i senyalitzades. 
- En tot moment es mantindran lliures els camins de pas interior a l’obra. 
- Els bastiments de base (marcs, portes de pas, tapajunts, etc.) es descarregaran en blocs perfectament fleixats, penjats 

mitjançant eslingues de la grua torre. 
- Posat que es faci servir el muntacàrregues, els bastiments de base (o marcs, etc.) s’hissaran a les respectives plantes 

convenientment fleixats i subjectats al muntacàrregues. En arribar a la planta d’ubicació, es deixaran anar els fleixos i es 
descarregarà a mà. 

- En cas que l’hissat es realitzi mitjançant la grua, una vegada a la planta d’ubicació, es deixaran anar els fleixos i es 
descarregaran a mà.  

- Els bastiments de base o els marcs es repartiran immediatament per la planta per a la seva ubicació definitiva segons el 
replanteig efectuat, vigilant que el seu apuntalament, falcat, estampit sigui segur; és a dir, que impedeixi que es desplomin 
en rebre un cop lleu. 

- Per facilitar l’ancoratge dels marcs, es construirà una bastida de cavallets, que haurà de tenir barana de seguretat si hi ha 
risc de caiguda a diferent nivell de més de 2,5 metres. 

- Es desmuntaran aquelles proteccions que obstaculitzin el pas dels marcs, i un cop passats, es reposarà immediatament la 
protecció. Posat que en aquest interval hi hagi risc de caiguda a diferent nivell, el treballador haurà d’emprar el cinturó de 
seguretat convenientment ancorat. 

- Els retalls i serradures produïts durant els ajustaments, es recolliran i s’eliminaran mitjançant trompes d’abocament o 
mitjançant petits contenidors previstos per a aquest fi. 

- Els treballs de col·locació dels bastiments de base i marcs es realitzaran com a mínim entre dos operaris. 
- Els llistons inferiors contra deformacions es desmuntaran immediatament després d’haver acabat el procés d’enduriment 

de la part de rebut del bastiment de base, per a que acabi el risc d’ensopegades i caigudes. 
- Les operacions de fregat mitjançant màquina de fregar manual es realitzarà sempre sota ventilació per “corrent d’aire”. 
- El magatzem de coles i vernissos s’ubicarà a un lloc definit i ha de tenir ventilació directa i constant, així com un extintor 

de pols química seca al costat de la porta d’accés i sobre d’aquesta, un senyal de perill d’incendi, i un altre de no fumeu. 
- Els operaris que realitzin la col·locació de marcs, bastiments de base, batents, etc. hauran d’emprar casc de seguretat, 

guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests 
treballs per desenvolupar hi hagués risc de caiguda a diferent nivell. 

Muntatge de vidre 

- Els aplecs de vidre s’ubicaran a llocs indicats per a aquest fi. 
- A nivell de carrer s’acotarà amb baranes per als vianants la vertical dels paraments que s’estan envidrant. 
- És prohibit de romandre o treballar a la vertical d’un tall d’instal·lació de vidres. 
- Es mantindran lliures de fragments de vidres els talls per tal d’evitar el risc de talls. 
- Els vidres es tallaran a la mida adient per a cada forat del local assenyalat amb aquesta finalitat. 
- La manipulació de les planxes de vidre es realitzarà mitjançant ventoses. 
- El vidre “presentat” a la fusteria corresponent, es rebrà i s’acabarà d’instal·lar immediatament. 
- Els vidres transparents ja instal·lats s'assenyalaran adequadament. 
- Els vidres s’emmagatzemaran, a les plantes, als llocs destinats amb aquest fi dalt d’un jaç de taulons de fusta; el vidre es 

col·locarà quasi verticalment, lleugerament decantat contra un parament determinat. 
- Les planxes de vidre transportades a mà es mouran sempre en posició vertical. 
- Les bastides que s’hagin d’emprar per a la instal·lació dels vidres a les finestres, estaran protegides a la part de davant (la 

que dóna a la finestra) per una barana sòlida de 90 cm. d’alçada, mesurada des de la plataforma de treball, formada per 
passamans, llistó intermedi i sòcol, per evitar el risc de caiguda al buit durant els treballs. 

- Els operaris que realitzin la col·locació del vidre hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), 
granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de 
caiguda a diferent nivell. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat. 

Bastida de borriquetes 
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 Senyalitzac ió. 

Les proteccions col·lectives a què fan referència les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha de ser de 90 
cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar 
situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

- Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb tub buit i, a la 
part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix 
de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

- Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm. 
d’ample. 

- Extintor de pols química seca. 
 
Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en aquesta 
activitat: 

- Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal d’advertència de risc d’incendi. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de no fumeu. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’al tres elements de protecció, es col·locaran en l’obr a seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, refle ctint-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’al tres elements de protecció es dotarà als treballado rs dels 
mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i cond icions de Salut que ha de realitzar l’empresa const ructora (Art. 7 RD 
1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de compli r en tot moment els requisits establerts pel RD 773 /1997, del 30 de 
maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corre sponents Normes UNE. 
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INSTAL·LACIONS 
1.- Introducció. 

1.1 Definició:  

Col·locació i muntatge d’un conjunt d’aparells, conduccions, accessoris, etc., destinats a proporcionar un servei. 

1.2 Tipus d’instal·lacions: 

- Electricitat i audiovisuals: (ref. InsEl1,2,3,4,5,6,7,8) consisteix, amb les corresponents ajudes de maçoneria, en l’obertura 
de regates, allotjament al seu interior de les conduccions de repartiment i el posterior tancament de les regates, en el cas 
d’instal·lacions encastades. A més, s’inclou la instal·lació de caixes de distribució, els mecanismes de comandament, els 
elements de seguretat, etc. que són necessaris pel correcte funcionament del sistema d’il·luminació, telefonia, vídeo, TV, 
megafonia, l’accionament de la maquinària, etc. instal·lats a un edifici. 

- Instal·lació de conductes fluids (subministrament, evacuació i contra incendis) : (ref. InsFl1,2,3,4,5,6,7,8) 
- Fontaneria. 
- Sanejament. 
- Calefacció. 
- Gas 
- Instal·lació d’aire condicionat: (ref. InsAi1,2,3,4,5,6,7,8) 
- Antenes i parallamps: (ref. InsAn1,2,3,4,5) s’inclou des de la col·locació del pal de les antenes receptores i de les línies de 

repartiment, fins l’arribada del subministrament dels diferents punts de connexió dels aparells interiors. 
- Ascensors i muntacàrregues: (ref. InsAs1,2,3,4,5,6,7) partint del buit previst ja de les fases d’estructura i tancaments, es 

procedirà, d’una banda, a la col·locació de les portes exteriors d’accés a la cabina, i d’altra banda, a la instal·lació de 
guies, maquinària, contrapesos i cabina exterior del buit. 

1.3 Observacions generals: 

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, escales de mà i tisora, eines 
manuals, etc. 
Als treballs interiors, s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la 
potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux. 
 
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de 
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra;  les instal·lacions d’higiene i benestar, així com 
també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS 
1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Instal·lació elèctrica: Conjunt de mecanismes i utillatges destinats a la distribució i consum d’energia elèctrica a 
220/380 volts, des del final de la presa de la companyia subministradora fins a cada punt d’utilització de l’edifici.  
Instal·lació d’àudio-visuals: Conjunt de sistemes electrònics destinats  a la transmissió per cable de senyals 
elèctriques d’alta freqüència per a les funcions de telefonia, tèlex, vídeo, megafonia, TV, etc. 

1.2 Descripció: 

Les instal·lacions per cable per a la transmissió dels impulsos elèctrics de freqüència industrial (instal·lació 
elèctrica de 220/380 volts) i d’alta freqüència (instal·lació d’àudio-visuals de molt baixa tensió) es realitzaran 
mitjançant cables entubats, i a cada punt de distribució hi haurà la seva corresponent caixa de connexions. 
S’han d’individualitzar les canalitzacions segons les diferents funcions a exercir: electricitat, telefonia, vídeo, 
megafonia, TV per cable, etc. 
Els tubs o canalitzacions que porten cables poden anar encastats o vistos, així com les seves caixes de 
distribució, que hauran de tenir accés per realitzar les operacions de connexió i reparació. 
 
En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials 
necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a un espai 
predeterminat tancat(cables, tubs, etc.).  
 
Per realitzar la instal·lació elèctrica i d’àudio-visuals serà imprescindible considerar el següent equip humà: 

- electricistes. 
- ajudes de maçoneria. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la instal·lació: 

- Estris: escala de tisora, escala de mà, proteccions col·lectives i personals, etc. 
- Eines manuals: comprovants de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina per fer regates, etc. 
- Instal·lació elèctrica provisional. 
- Instal·lacions d’higiene i benestar. 
 
 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la 
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, 
considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció 
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons 
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas, 
controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
Riscos                           Probabilitat Gravetat Avaluació 

del risc 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.                 ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.                    BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.                                               MÈDIA GREU MEDI 

9.-Cops amb objectes o eines.                                   MÈDIA LLEU BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.                 ALTA LLEU BAIX 
13.-Sobreesforços.                                                  MÈDIA GREU MEDI 
15.-Contactes tèrmics.                                                 BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.                                              ALTA MOLT GREU ELEVAT 
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.            ALTA LLEU MEDI 
28.-Malalties causades per agents físics.                   MÈDIA GREU MEDI 

 

OBSERVACIONS : 

(10)   Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates. 
 
 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIV ITAT 

- Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les instal·lacions d’Higiene 
i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.  

PROCÉS 

Xarxa interior elèctrica i àudio-visual 

- El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars 
necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

- Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat. 
- Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les activitats 

anteriors (balconeres, cornises, etc.). 
- En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i erosions.  
- Els operaris que realitzin el transport del material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), 

granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
- Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors diferencials i 

magnetotèrmics al quadre de zona. 
- En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es tindrà cura de l’ordre i la neteja del tall per evitar el risc 

d’ensopegades. 
- La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de dos 

metres. 
- La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta de protecció 

de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 
- És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització de les clavilles 

mascle-femella. 
- Les escales de mà a utilitzar, seran  tipus tisora, dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d’obertura, per 

evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats sobre superfícies insegures. 
- En la realització del cablejat, penjat i connexió de la instal·lació a zones de risc de caiguda al buit (escales, balconeres, 

etc.) es protegirà el buit mitjançant una xarxa de seguretat. 
- Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II). 
- Les eines dels instal·ladors, els aïllaments de les quals estiguin deteriorats, seran retirades i substituïdes per altres en bon 

estat de manera immediata. 
- Per evitar la connexió accidental a la xarxa de la instal·lació elèctrica de l’edifici, l’últim cablejat que s’executarà serà el 

que vagi del quadre general al de la companyia subministradora, guardant a un lloc segur els mecanismes necessaris per 
a la connexió, que seran els últims a instal·lar-se. 

- Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal abans d’iniciar-se, per evitar 
accidents. 

- Abans de fer entrar a càrrega la instal·lació elèctrica, s’haurà de fer una revisió a fons de les connexions de mecanismes, 
proteccions i empalmaments dels quadres elèctrics, d’acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

- Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 
americà) o guants aïllants si els calgués, granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
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Xarxa exterior elèctrica 

- El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars 
necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

- La instal·lació dels cables d’alimentació des de la presa fins els punts, es realitzarà entubats i enterrats a rases. 
- A la realització de les rases es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i pous (MovEZ). 
- Les connexions es realitzaran sempre sense tensió a les línies. 
- Durant l’hissat dels pals o bàculs a zones de trànsit, s’acotarà una zona amb un radi igual a l’alçada  d’aquests elements 

més cinc metres. 
- Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb senyals previstes per al codi 

de circulació, i per la nit, aquestes es senyalitzaran amb llums vermells. 
- Durant l’hissat d’aquests bàculs o pals, es vigilarà en tot moment que es respectin les distàncies de seguretat respecte a 

d’altres línies d’Alta Tensió aèries que hi hagi pels voltants, és a dir: per a tensions no superiors a 66 Kv, a una distància 
de 3 metres, i superiors a 66 Kv, a una distància de seguretat de 5 metres. 

- Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 
americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 

Estació transformadora d’Alta a Baixa Tensió 

- El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars 
necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

- Durant el procés d’instal·lació es deixaran les línies sense tensió, tenint en compte les cinc regles d’or de seguretat als 
treballs a línies i aparells d’Alta Tensió: 

- Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió mitjançant interruptors i seccionadors que assegurin la impossibilitat de 
tancament intempestiu. 

- Enclavament o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall. 
- Reconeixement de l’absència de tensió. 
- Posar a terra i en curtcircuit totes les possibles fonts de tensió. 
- Col·locar els senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de treball. 
- S’haurà de garantir l’absència de tensió mitjançant un comprovant adequat abans de qualsevol manipulació. 
- En el lloc de treball es trobaran presents com a mínim dos treballadors, que hauran d’emprar casc de seguretat, protecció 

facial, guants aïllants, catifa aïllant, banqueta i perxa. 
- L’entrada en servei de les estacions de transformació, tant d’Alta com de Baixa Tensió es realitzarà amb l’edifici 

desallotjat de personal, en presència del comandament d’obra i de la direcció facultativa. 
- Abans de fer entrar en servei les estacions de transformació es procedirà a comprovar l’existència real a la sala de la 

banqueta de maniobres, perxes de maniobres, extintors de pols química seca i farmaciola, i que els operaris es trobin 
vestits amb les peces de protecció personal. 

- Pels treballs de revisió i manteniment del Centre de Transformació estaran dotats dels elements següents: 
- placa d’identificació de cel·la. 
- Instruccions pel que fa a perills que presenten els corrents elèctrics i els socors a impartir a les víctimes. 
- Esquema del centre de transformació. 
- Perxa de maniobra. 
- Banqueta aïllant. 
- Insuflador per a la respiració boca a boca. 
- En l’entrada del centre es col·locaran plaques per a la identificació del centre i triangle d’advertència de perill. 
- En els treballs d’instal·lació del grup transformador i annexos s’hauran de considerar els treballs auxiliars de maçoneria, 

que es regiran segons la norma CinLa i treballs de soldadura per a la col·locació de ferramentes que es regiran segons la 
norma de soldadura elèctrica EstAc5. 

- La col·locació del grup transformador s’auxiliarà mitjançant una grua mòbil que haurà de complir amb la normativa de 
grues mòbils de ConMu4. 

- S’ha de tenir en compte que pels treballs a realitzar a les estacions d’Alta Tensió s’ha de considerar el “Reglament sobre 
Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació” (RD 3275/1982 de 12 de novembre, BOE 288 d’1 de 
desembre de 1982. Ordre de 23 de juny de 1988, BOE de 5 de juliol de 1988). 

- Pels treballs a realitzar a les estacions de Baixa Tensió s’ha de considerar el “Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió  i 
la Instrucció Tècnica Complementària del 9 d’octubre de 1973” 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs d’aquesta activitat. 

Escales de mà 
Pistola fixa-claus 
Taladradora portàtil 
 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’al tres elements de protecció, es col·locaran a l’obra  seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, refle ctint-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 Senyalitzac ió. 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

- Xarxes de seguretat horitzontals o verticals segons el cas, seran de poliamida, amb un diàmetre mínim de la corda de 4 
mm. i una llum de malla màxima de 100x100 mm. La xarxa anirà proveïda de corda perimètrica de poliamida de 12 mm. 
de diàmetre com a mínim, convenientment ancorada. L’ancoratge òptim de les xarxes són els elements estructurals, 
donat que així la xarxa pot quedar convenientment tensa de manera que pugui suportar al centre un esforç de fins a 150 
Kp. 

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha de ser de 90 
cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (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’al tres elements de protecció, es col·locaran a l’obra  seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, refle ctint-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: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
 
- Pels treballs d’instal·lació (baixa tensió i ÀUDIO-VISUALS) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Guants aïllants, si els calgués. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 
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- 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’al tres elements de protecció, es dotarà als treballad ors amb els 
mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i cond icions de Salut que ha de realitzar l’empresa const ructora (Art. 7 
RAD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció Individual hauran de compli r en tot moment els requisits establerts pel RD 773 /1997, del 30 de 
maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corre sponents Normes UNE. 
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INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas) 
1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Instal·lació de fontaneria i aparells sanitaris: conjunt d’instal·lacions per a aigua potable (bombes, vàlvules, 
comptadors, etc.), conduccions (muntants), distribució per plantes i aparells pel subministrament i consum. 
Instal·lació de sanejament: sistemes d’evacuació i tractament d’aigües brutes. 
Instal·lació de gas: conjunt d’instal·lacions per al subministrament de gas (vàlvules, comptadors, etc.), 
conduccions (muntants), distribució per plantes i aparells pel subministrament i consum. 
Instal·lació de calefacció: conjunt format pel calefactor, radiadors i conduccions que fan moure l’aigua calenta, no 
superior a 90 ºC, per un circuit tancat, per augmentar la temperatura ambiental mitjançant la radiació tèrmica dels 
radiadors. 

1.2 Descripció: 

Considerarem dos tipus d’instal·lacions de fluids: 

- les connectades a una xarxa de subministrament o evacuació pública: aigua, sanejament i gas. 
- les que són totalment independents: calefacció. 
 
En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials 
necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a un espai 
predeterminat tancat (cables, tubs, etc.).  
 
Per realitzar la instal·lació de conductes de fluids, serà imprescindible considerar l’equip humà següent: 

- lampistes. 
- paletes. 
- operari que realitza les regates. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la instal·lació: 

- Estris: bastida modular tubular, bastiment penjat, bastida de cavallets, escala de tisora, escala de mà, passarel·les, 
proteccions col·lectives i personals, etc. 

- Eines manuals: comprovant de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina per fer regates 
(regatadora elèctrica), màquina de forjar, esmoladora angular, etc. 

- Instal·lació elèctrica provisional. 
- Instal·lació provisional d’aigua. 
- Instal·lacions d’higiene i benestar. 
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INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas) 
2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la 
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, 
considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció de 
la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa 
l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas, 
controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
Riscos                        Probabilitat Gravetat Avaluació 

del risc 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.               ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
3.-Caiguda d’objectes per desplom.                         ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.                    BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.                                              ALTA GREU ELEVAT 
7.-Cops contra objectes immòbils.                            MÈDIA LLEU BAIX 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.            MÈDIA GREU MEDI 
9.-Cops amb objectes o eines.                                 MÈDIA LLEU BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.                  MÈDIA LLEU BAIX 
13.-Sobreesforços.                                                   MÈDIA GREU MEDI 
15.-Contactes tèrmics.                                             BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.                                           MÈDIA GREU MEDI 
19.-Exposició a radiacions.                                     MÈDIA GREU MEDI 
20.-Explosions.                                                        BAIXA MOLT  GREU MEDI 
21.-Incendis.                                                            BAIXA GREU BAIX 
28.-Malalties causades per agents físics.                      MÈDIA GREU MEDI 

 

OBSERVACIONS : 

(3) Risc degut al desplom de bastides de façana i/o lliscaments de terres en rases. 
(8) Risc específic en l’ús de la màquina de fregar i serra circular manual per a fusta. 
(10) Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates i la pistola fixa-claus. 
(19) Risc causat per les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador. 
(28) Risc causat 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 ACTIV ITAT 

- Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les instal·lacions d’Higiene 
i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra. 

PROCÉS 

Xarxa interior 

- El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars 
necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

- Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat. 
- Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, s’hauran de respectar les baranes de seguretat. 
- En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i erosions.  
- Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), 

granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
- Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors diferencials i 

magnetotèrmics al quadre de zona. 
- En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es posarà cura en l’ordre i la neteja del tall, per evitar el risc 

d’ensopegades. 
- La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de dos 

metres. 
- La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta de protecció 

de la bombeta, alimentats a 24 Volts. 
- És prohibit de connectar els cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització de les clavilles 

mascle-femella.  
- Les escales de mà a emprar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d’obertura, per evitar 

els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats a sobre de superfícies insegures. 
- Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II). 
- Les eines dels instal·ladors, l’aïllament de les quals estigui deteriorat, seran retirades i substituïdes per d’altres en bon 

estat de manera immediata. 

Instal·lació de fontaneria, aparells sanitaris, calefacció i evacuació d’aigües residuals. 

- El magatzem pels aparells sanitaris, radiadors, etc. s’ubicarà a l’obra, a un local tancat. 
- Durant el transport, és prohibit d’emprar els fleixos dels paquets com anses. 
- Els blocs i aparells sanitaris fleixats a sobre de batees, 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.  
- 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 antiretrocés. 
- 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. 
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- Els operaris que realitzin regates hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), ulleres 
antiimpactes, protectors auditius, granota de treball i botes de cuir de seguretat. 

- Els operaris que realitzin treballs amb el bufador hauran d’emprar casc de seguretat, guants i maneguins de cuir, espiell 
amb vidre fumat, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i màscara antifums tòxics 
si els calgués. 

- Els operaris que realitzin treballs amb soldadura elèctrica hauran d’emprar casc de seguretat, guants i maneguins de cuir, 
pantalla amb vidre inactínic, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i màscara 
antifums tòxics si calgués. 

- Els operaris que realitzin treballs de maçoneria hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona  (tipus americà) o 
de neoprè, segons els casos, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els calgués. 

Xarxa exterior 

- El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars 
necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

- La instal·lació dels conductes d’alimentació des de la xarxa general fins a l’edifici es realitzarà enterrada a rases. 
- En la realització de les rases i pericons, es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i pous. 
- Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 

americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els nous elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs d’aquesta 
activitat. 

Bastida de borriquetes 
Taladradora portàtil 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’al tres elements de protecció, es col·locaran a l’obra  seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, refle ctint-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 Senyalitzac ió. 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

a) Baranes de seguretat formades per muntants, pass amà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la 
barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de teni r com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. E ls 
muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2, 5 metres entre ells com a màxim. 

b) 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: 

c) Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
d) Senyal d’advertència de risc de caiguda a difere nt nivell. 
e) Senyal d’advertència de risc, material inflamabl e. 
f) Senyal de prohibit el pas als vianants. 
g) Senyal de no fumeu. 
h) Senyal de protecció obligatòria del cap. 
i) Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
j) Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
k) Senyal de protecció obligatòria del cos. 
l) Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
m) Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
n) Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.  
 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’al tres elements de protecció, es col·locaran a l’obra  
seguint els criteris establerts per la legislació v igent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condici ons 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. 
- 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’al tres elements de protecció, es dotarà als treballad ors dels 
mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i cond icions de Salut que ha de realitzar l’empresa const ructora (Art. 7 RD 
1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de compli r en tot moment els requisits establerts pel RD 773 /1997, del 30 de 
maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corre sponents Normes UNE. 
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ELEMENTS AUXILIARS 

ESCALES DE MÀ. 

- A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han d’anar  engalzats. 
- Posat que es pintés les escales de fusta, s’haurà de fer mitjançant vernís transparent. 
- No han de superar alçades superiors a 5 metres. 
- Per a alçades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforçats en el seu centre. 
- Per a alçades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials. 
- Han de  disposar de dispositius antilliscants a la  base o ganxos de subjecció a la seva part superior . 
- L’escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’1 metre el punt de desembarcada. 
- L’ascens o  el descens per l’escala s’ha de realitzar de front a aquesta. 
 

GRUP COMPRESSOR I MARTELL PNEUMÀTIC 

- El grup compressor s’instal·larà a  l’obra a la zona assignada per a la direcció de l’obra. 
- L’arrossegament directe per a la ubicació del compressor, pels operaris, es realitzarà a una distància mai inferior als dos 

metres de talls i talús, en prevenció de riscos i de esllavissades. 
- El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de manera que  quedi garantida la seva 

estabilitat. I el transport dintre de la caixa de camió es realitzarà completament immobilitzant la càrrega, calçant-la ,  per  
evitar moviments. 

- El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, així com també ho estarà el martell  pneumàtic. En cas que això, no sigui 
possible l’operari haurà d’utilitzar un equip de protecció individual (auriculars o tampons). 

- Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal·lades i en posició de tancat en prevenció de possibles 
atrapaments o per  evitar l’emissió de soroll. En el cas de l’exposició del compressor a elevades temperatures ambientals, 
s’haurà de col·locar sota un ombràcul. 

- S’instal·laran senyals de seguretat que indiquin : el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels resguards de seguretat 
de la màquina a cada moment, ús de mascaretes i ulleres. 

- Els compressors a utilitzar en l’obra, s’ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 metres dels martells (o vibradors). 
- Les mànegues a utilitzar en  l’obra  hauran d’estar en perfectes condicions, així com també els mecanismes de connexió 

hauran de tenir la seva corresponent estanquitat. 
- És prohibit d’emprar la mànega de pressió per  netejar  la roba de treball. 
- Abans d’accionar el martell pneumàtic s’ha d’assegurar  que estigui lligat el punter. 
- S’ha de substituir el punter en el posat que s’observi deterioració o desgast del mateix. 
- No es pot abandonar mai, sota cap circumstància, el martell mentre estigui connectat al circuit de pressió. 
- No es pot deixar, sota cap concepte, el martell pneumàtic clavat al terra. 
- L’operari que manipuli el martell pneumàtic haurà d’emprar casc de seguretat, davantal, granota de treball, botes de 

seguretat, guants de cuir i si s’escau, ulleres antimpacte, mascareta antipols i protectors auditius. 
 

SERRA CIRCULAR 

- S’haurà de disposar d’un gabinet divisor separat- tres mil·límetres del disc de la serra. 
- S’ha d’instal·lar un caperutxó a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat per realitzar el tall. 
- S’ha de tancar completament el disc de la serra que es troba per sota de la taula del tall, mitjançant un resguard, es 

deixarà només una sortida per les llimadures. 
- S’ha de situar un interruptor de parada i marxa, a la mateixa serra circular.  
- Es vetllarà en tot moment que les dents de la serra circular es trobin convenientment entrescades. 
- En el cas que s’observi que les dents de la serra circular s’hagin esmussats en aquests moment no presentin la forma de 

entrescat corresponent s’haurà de canviar el disc, s’ha de rebutjar-lo, el disc. 
- 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 eslinges 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 l’instal·lació de la soldadura haurà d’estar convenientment aïllat de les seves parts 

actives. 
- En cas que s’utilitzés el bufador per als talls de metalls, s’haurà de tenir present la normativa d’oxitallada.  
 

SOLDADURA ELÈCTRICA   

- Els soldadors hauran d’emprar a cada moment casc de seguretat, pantalla de soldador, guants de cuir, granota de treball, 
maniguets de cuir, davantal de cuir, polaines de cuir i botes de seguretat de cuir, als casos que sigui necessari també 
hauran d’emprar el cinturó de seguretat anticaiguda. 

- La pantalla de soldadura haurà de disposar del vidre inactínic adequat a la intensitat de treball de l’elèctrode. 
- No es pot  picar el cordó de la soldadura sense protecció ocular, els resquills de cascareta despreses poden produir greus 

lesions als ulls. 
- No es pot mirar directament a l’arc voltaic sense la corresponent protecció ocular. 
- No es poden tocar les peces acabades de soldar donat que poden estar a temperatura elevada. 
- S’ha de soldar en un lloc ben ventilat, evitant així, intoxicacions i asfixies. 
- Abans de començar la soldadura s’ha de comprovar que no hi hagi cap persona a la vertical del seu treball. 
- S’ha d’emprar la guindola de soldador adaptada, amb barana de seguretat a tot el seu perímetre, i pis format per taulons 

llisos de 2,5 cm de gruix que formin una plataforma de treball de com a mínim 60x60 
- No s’ha de  deixar la pinça damunt del sobre ni sobre el perfil a soldar, s’haurà de dipositar sobre un portapinces. 
- S’ha d’instal·lar el cableajat del grup de manera que s’evitin ensopegades i caigudes. 
- No es pot utilitzar el grup sense que porti instal·lat el protector de clemes. 
- S’haurà de comprovar que el grup estigui connectat correctament a terra abans de començar els treballs. 
- Posat que hi hagi pauses perllongades  s’haurà de desconnectar el grup de soldadura. 
- S’ha de  comprovar que les connexions de les mànegues siguin totalment estancs a la intempèrie. 
- Abans de començar els treballs caldrà comprovar que es trobin ben instal·lades les pinces portaelectrodes i els borns de 

connexió. 
- Posat que hi hagi inclemència del temps s’han de suspendre els treballs de soldadura. 
- S’ ha de col·locar al lloc de la soldadura un extintor contraincendis. 
 

FORMIGONERES PASTERES 
- Es disposaran en llocs assenyalats amb aquesta finalitat, parant esment en ubicar-les a una distància superior als 3 

metres de la vorera de qualsevol excavació per evitar així el risc de caiguda a diferents nivells.  Si es col·loca dintre de 
l’àrea d’influència de gir  de la grua torre es disposarà d’ un cobert per protegir la caiguda d’objectes. 

- Abans de la instal·lació de la formigonera pastera es procurarà preparar el terreny donant-li un cert vessament. 
- La zona d’ubicació anirà senyalitzada mitjançant cordes amb banderetes, un senyal de perill i un rètol amb  la llegenda  “ 

ÉS PROHIBIT D’UTILITZAR LA MÀQUINA A LES PERSONES NO AUTORITZADES”. 
- Hi haurà un camí d’accés fix a la formigonera pastera per a la traginadora de trabuc o “dumper”, separat del camí dels 

carretons manuals, en prevenció dels riscos de cops o atropellaments. 
- S’establirà un empostissat d’un mínim de dos metres de llargària per a superfície d’estada de l’operador de la formigonera 

pastera, en prevenció dels riscos de caiguda al mateix nivell per lliscament. 
- Les formigoneres pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegits els òrgans de transmissió (corretges, 

corones, engranatges, etc.) per evitar el risc d’atrapament. 
- Haurà de tenir fre de basculament al bombo per evitar els sobreesforços i els riscos per moviments descontrolats. 
- L’alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria mitjançant el quadre de zona. 
- La carcassa i la resta de  parts metàl·liques de la formigonera pastera hauran d’estar connectades a  terra. 
- La botonera de la cabina haurà de ser estanca i tenir accés directe. 
- El quadre de zona haurà de disposar de protecció diferencial i magnetotèrmica. 
- Les operacions de conservació i neteja es realitzaran prèvia desconnexió  de la xarxa elèctrica. 
- Posat que la formigonera pastera  es canviï, a través de la balda de la grua s’haurà de realitzar mitjançant la utilització 

d’un balancí que la sospesi per quatre punts. 
- Si el subministrament del morter es realitza mitjançant el bombeig s’hauran d’ancorar els conductes per  evitar moviments 

que puguin malmetre les conduccions, així com  per  netejar els conductes una cop finalitzat  el procés de bombeig, de 
cada jornada. 
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BASTIDES  AMB ELEMENTS PREFABRICATS SISTEMA MODULAR. 

Muntatge: 

- Les bastides hauran de ser muntades sota la supervisió d’una persona competent, si és possible un aparellador o 
arquitecte tècnic. 

- Les bastides s’hauran de muntar sempre sobre una fundació preparada adequadament.  
- Posat que la bastida s’hagi de recolzar sobre el terreny; aquest serà pla i compacte, i si aquest no ho fos, es recolzarà la 

bastida sobre taula o jaç de taulons i es trobarà clavetejat en la base de recolzament de la bastida, és prohibit de recolzar-
se sobre materials fràgils com ara maons, revoltons, etc. 

- Si la bastida s’ha de recolzar sobre marquesines, balcons, voladissos, patis interiors, teulades, etc. s’haurà de consultar al 
Director Tècnic de l’Obra amb la finalitat que aquest verifiqui la necessitat de reforçar o no aquestes zones de 
recolzament. 

- Les estructures metàl·liques en general requereixen càlculs exactes i precises regles de muntatge. Aquest aspecte també 
s’haurà de tenir present en el cas de les bastides tubulars. 

- En conseqüència, s’haurà de disposar en l’obra dels plànols de muntatge dels diferents elements mentre es munta la 
bastida amb indicació dels amarratges corresponents. 

- Posat que, una línia elèctrica de Alta Tensió es trobés  prop de la bastida i hi hagi la possibilitat de contacte directe en la 
manipulació dels elements prefabricats quan es realitzen el muntatge o es pugui entrar en la zona de influència de la línia 
elèctrica, es pendran les següents mesures: 

- Es sol·licitarà per escrit a la Companyia subministradora  que es procedeixi a la descàrrega de la línia, el seu desviament 
o en cas necessari a la seva elevació. 

- Posat que no es pugui realitzar l’aspecte anterior, s’establiran unes distàncies mínimes de seguretat, mesurades des del 
punt més proper amb tensió a la bastida. 

 
Les distàncies anteriorment citades segons informació de AMYS de UNESA seran: 

- 3 metres per a tensió < 66.000 Volts 
- 5 metres per a tensió > 66.000 Volts 
- Posat que  hi hagi una línia elèctrica de Baixa Tensió: 
- Es  sol·licitarà mitjançant escrit a la companyia subministradora el desviament de la línia elèctrica. 
- posat que no se pugui realitzar l’apartat anterior, es col·locaran unes beines aïllants sobre els conductors i caperutxes 

aïllants sobre els aïlladors.  

Ús: 

- Les bastides s’hauran de revisar en iniciar la jornada laboral, així com després de qualsevol inclemència del temps  
especialment de fortes ràfegues de vent. 

- Els principals punts que s’han d’inspeccionar són: 
- L’alineació i verticalitat dels muntants. 
- L’horitzontalitat dels travessers.     
- L’adequació dels elements de travada horitzontal i vertical. 
- L’estat dels ancoratges de la façana. 
- El correcte acoblament dels marcs amb els seus passadors. 
- La correcta disposició i  adequació de la plataforma de treball a l’estructura de la bastida. 
- La correcta disposició i adequació de la barana de seguretat, passamans, barra intermitja i sòcol. 
- La correcta disposició dels  accessos. 
- S’hauran de col·locar cartells d’advertència en qualsevol lloc on la bastida estigui inacabada o sigui necessari 

l’advertència de qualsevol altre risc. 
- En l’ús de la bastida s’ha de tenir present  que no es pot fer cap modificació sense l’autorització del tècnic autor del 

projecte de muntatge. 
- En la utilització de petits aparells elèctrics es procurarà que estiguin equipats amb doble aïllament i els portàtils de llum 

estiguin alimentats a 24 Voltis. 
- En tot moment s’haurà de procurar que les plataformes de treball estiguin netes i endreçades. És convenient disposar 

d’un calaix on es posin les eines necessàries durant la jornada evitant així que es deixin en la plataforma amb el 
consegüent risc que aquest fet comporta. 

Desmuntatge: 

- El desmuntatge d’una bastida s’ha de realitzar en l’ordre invers al  muntatge i en presència d’un tècnic competent. 
- És prohibit totalment que es llancin des de dalt els elements de la bastida els quals s’hauran de baixar mitjançant els 

mecanismes de elevació o descens previstos i alhora convenientment subjectes. Les peces petites es baixaran amb una 
galleda o pastera convenientment lligades. 

- Els elements que composen l’estructura de la bastida s’hauran de recollir i enretirar quan abans millor i col·locar-los en el 
magatzem tan ràpid com sigui possible. 

- És prohibit, en el muntatge, ús i desmuntatge, que els operaris passin de d’un lloc a un altre de la bastida  saltant, 
gronxant-se, trepant o lliscant per l’estructura. 

- Posat que hi hagués a la proximitat una línia elèctrica d’Alta Tensió o de Baixa Tensió, es procedirà de la mateixa manera 
que es va realitzar el muntatge. 

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. 

 

TORO,  “TRANSPALET“ MANUAL : CARRETÓ MANUAL 

- Abans d’aixecar una càrrega s’hauran de realitzar les següents comprovacions : 
- Comprovar que el pes de la càrrega que s’ha d’aixecar és l’adient per a la capacitat de càrrega del toro. 
- Assegurar-se de què el palet o plataforma és l’adient per a la càrrega que ha de suportar i que aquesta  estigui en bon 

estat. 
- Assegurar-se de què les càrregues estiguin perfectament fleixades i equilibrades. 
- Comprovar que la longitud del palet o plataforma és major que la longitud de les forquilles. 
- Introduir les forquilles per la part més estreta del palet fins  al fons per sota de les càrregues, tot assegurant-se de que les 

dues forquilles estan convenientment tancades sota el palet. 
- 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 toro en superfícies humides, lliscants o desiguals. 
- No manipular el toro amb les mans o el calçat humits o amb greix. 
- S’han de respectar els itineraris preestablerts. 
- Posat que s’hagi de baixar un petit pendent, només es farà si es disposa de frens situant-se l’operari al darrera de la 

càrrega, la pendent màxima recomanada serà del 5%. 
- Quan s’hagi de realitzar treballs de càrrega i descàrrega sobre una plataforma o sobre el muntacàrregues s’hauran de 

prendre les següents precaucions : 
- S’ha de comprovar que la capacitat de la plataforma o muntacàrregues pugui  suportar el pes del palet i  del toro. 
- S’ha de maniobrar el palet de manera que l’operari mai trepitgi la plataforma. 
- No s’haurà de parar el toro, s’hauran de  prendre les precaucions  necessàries perquè no es dificulti la circulació. 
- En finalitzar la jornada laboral o la utilització del toro, s’haurà de deixar el mateix a un lloc previst d’estacionament i amb  

el fre posat. 
- Abans d’efectuar la maniobra de descens de la càrrega s’ha de posar atenció  al voltant per tal que no hi hagi res que 

pugui fer malbé o desestabilitzar la càrrega en ser aquesta dipositada al terra. 
- També s’ha de  comprovar que no hi hagi  ningú a les proximitats que pugui quedar atrapat pel palet a les operacions de 

descens de la mateixa. 
- Si l’operari en la manipulació del toro observés qualsevol anomalia ho haurà de comunicar al servei de manteniment i 

deixar-lo fora de servei. 
 

BASTIDES DE CAVALLETS. 

- No es podran emprar en alçades superiors als 6 metres. 
- Per a alçades superiors a 3 metres aniran travats amb un tornapunta. 
- La separació entre punts de recolzament no haurà de ser superior en cap cas als 3,5 metres. 
- En cas que alçada de caiguda sigui superior als 2 metres s’haurà de disposar de la barana perimetral. 
- L’amplada mínima de la plataforma de treball esdevé de 60 cm. 
- El conjunt haurà de ser estable i resistent. 
 

MÀQUINA DE TREPAR. 

- En la manipulació de la màquina de trepar, per tal d’evitar lesions als ulls els operaris deuran emprar ulleres antiimpactes 
- En les operacions de tall de material ceràmic amb la màquina de trepar, es deurà mullar les peces abans de tallar-les, i si 

no es pot mullar, donada la generació de pols l’operari deurà emprar mascareta amb filtre mecànic contra la pols. 
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- 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. 
 

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.  
 

INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I  BENESTAR: 

S’ha de  preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar, preveient la presa 
provisional d’aigua i electricitat i l’evacuació d’aigües fecals. 
Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l’obra, considerant  l’evolució 
d’aquests en el temps, i tenint en compte que s’han de cobrir les següents necessitats : canvi de roba, higiene 
personal i necessitats fisiològiques. 
 
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar poden ser : 

- mòduls prefabricats, o 
- construïdes a l’obra. 
  
Als dos casos, s’han de tenir en compte els següents paràmetres : 

- vestuaris amb una superfície de 2 m2 per treballador, alçada mínima de 2,30 m. I estaran equipats amb seients i casellers 
individuals. 

- lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotació mínima d’un lavabo per cada 10 treballadors. 
- dutxes, igual  que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotació mínima d’una dutxa per cada 10 

treballadors. 
- inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotació mínima serà de : un inodor per  cada 

25 treballadors i un inodor per cada 15 treballadores.  Les dimensions mínimes dels mateixos seran de 1 x 1,20 m. i de 
2,30 m. d’alçada. 

- menjador que haurà de disposar d’un escalfaplats, pica, galleda de  la brossa, ventilació, calefacció i il·luminació. 
  
Els mòduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor), i mòduls de vestuari, 
acoblant-se els mòduls de manera que pugui haver accés directe d’un mòdul a l’altre. 

 
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar construïdes a l’obra, si el solar ho permet s’han de construir a prop de 
l’accés, perquè el treballador es pugui canviar abans d’incorporar-se al treball. 
 
En obres entre mitjaneres, a zona urbana, atesa l’escassetat d’espai s’ha de preveure en principi una zona per a 
la ubicació de les instal·lacions i una vegada, degut a la dinàmica de l’obra, es disposa d’espai en l’interior de 
l’edifici que s’està construint, s’hauran de construir les Instal·lacions d’Higiene i Benestar seguint els paràmetres 
anteriorment assenyalats. S’aconsella que aquestes instal·lacions es trobin, també, a prop de les vies d’accés. 
 
Independentment d’aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de la obra que han de complir a 
cada moment la idoneïtat en relació a la il·luminació, la climatització segons la temporada. 
 
Respecte al personal d’oficina s’ha de considerar, també, la instal·lació de lavabos i inodors. 
 
S’ha de  preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinària i equips de protecció personal  i col·lectiva. 
S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d’oficina i d’obra, si l’obra ho permet.  
S’han  de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren material i maquinària a l’obra, i en el 
posat que estiguin estacionats limitant la circulació viària, s’haurà de demanar permís municipal. Es senyalitzarà 
la prohibició d’estacionament de vehicles aliens a l’obra, i si calgués, s’ha de limitar la zona amb tanques per 
vianants, convenientment senyalitzades mitjançant balises destellants durant la nit.  
 
 
 
 
Cardedeu, 27 de març de 2009        Alejandro Beltran Hurtado 
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PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PART I 

 
En la redacció d'aquest estudi s'ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat relacionada en la segona part 
d'aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, 
de 24 d'octubre, segons el qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. 
 
Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execució d'obra o, en el seu cas, del projecte d'obra, és coherent 
amb el contingut del mateix i recull les mesures preventives adequades als riscos que comporti la realització de l'obra. 
 
A tals efectes, el pressupost de l'estudi de seguretat i salut ha d'anar incorporat al pressupost general de l'obra com un capítol 
més del mateix. 
 
No s'inclouen en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la correcta execució dels treballs, 
conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats d'organismes 
especialitzats. 
 
Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut podran ser modificades o 
substituïdes per alternatives proposades pel contractista en el pla de seguretat i salut a que es refereix l'article 7 de RD, prèvia 
justificació tècnica convenientment motivada, sempre que no suposi disminució de l'import total, ni  dels nivells de protecció 
continguts en l'estudi. 
 
Segons el RD, el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori un estudi de seguretat i salut en els 
projectes d'obres, quan en l'elaboració del projecte d'obra intervinguin diversos projectistes, el promotor designarà un 
coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració del projecte d'obra. 
 
La designació dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats. 
 
Visat de projectes (Art. 17 del RD 1627/97) 
La inclusió en el projecte d'execució d'obra de l'estudi bàsic serà requisit necessari per al visat per part del Col·legi 
professional, per a l'expedició de la llicencia municipal i d'altres autoritzacions i tràmits per part de les Administracions 
publiques. 
 
En la tramitació per a l'aprovació dels projectes d'obres de les Administracions publiques es farà declaració expressa en 
l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent de la inclusió de l'estudi de seguretat i salut, o en el seu cas, de l'estudi 
bàsic. 
 
Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97) 
En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi bàsic, cada contractista elaborarà un pla de seguretat i 
salut en el treball en el que s'analitzen, estudien, desenvolupen i complementen les previsions contingudes en l'estudi o estudi 
bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla s'inclouran les propostes de mesures alternatives de 
prevenció que el contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podrà implicar disminució dels nivells de 
protecció previstos en l'estudi o estudi bàsic. En el cas de plans de seguretat i salut elaborats en aplicació de l'estudi de 
seguretat i salut les propostes de mesures alternatives de prevenció inclouran la seva valoració econòmica, que no podrà 
implicar disminució de l'import total, d'acord amb el segon paràgraf de l'apartat 4 de l'article 5 del RD. 
 
Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms, el promotor, abans de 
l'inici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta circumstancia, designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut 
durant l'execució de l'obra. 
 
La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte d'obra i durant l'execució de 
l'obra podrà recaure en la mateixa persona. 
 
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra. 
 

En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe del coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà per a la seva aprovació a l'Administració publica que hagi adjudicat 
l'obra. 
 
Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li atribueixen en els paràgrafs anteriors seran 
assumides per la direcció facultativa. 
Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la direcció facultativa. 
 
Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als subcontratctistes. 
 
Llibre d'incidències (Art. 13 del RD 1627/97) 
En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, un llibre d'incidències que 
constarà de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitat pel Col·legi Professional al que pertanyi el tècnic que hagi aprovat 
el Pla de Seguretat i Salut. En les obres de les Administracions publiques ho facilitarà l'oficina de supervisió de projectes o 
òrgans equivalent. 
 
El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i estarà en poder del coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra o, quan no fos necessària la designació de coordinador, en poder de la direcció facultativa. 
 
A Aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els treballadors autònoms, 
així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses intevintents en l'obra, els 
representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les 
Administracions publiques competents, que podran fer anotacions en ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se li 
reconeixen. 
 
Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, o 
quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, estaran obligats a remetre, en el termini de vint-i-
quatre hores, una copia a la Inspecció de Treball i Seguretat i Social de la província en què es realitza l'obra. 
 
Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest. 
 
Avís previ (Art. 18 del RD 1627/97) 
En les obres incloses en l'àmbit d'aplicació del present Reial Decret, el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat laboral 
competent abans de l'inici dels treballs. 
L'avís previ es redactarà d'acord al que disposa l'annex III del RD; s'haurà d'exposar en l'obra de forma visible, actualitzant-se 
si fos necessari. 
 
Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/ 97) 
L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se  a l'autoritat laboral, i haurà d'incloure el pla de seguretat i salut al que 
es refereix l'article del RD 1627/97.                                 
 
El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i dels tècnics 
dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en les Administracions públiques competents.  
 

PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PART II 

 
PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RELACIÓ AM B LES CARACTERÍSTIQUES, LA UTILITZACIÓ I LA 
CONSERVACIÓ DE LES MÀQUINES, ÚTILS, FERRAMENTES, SI STEMES Y EQUIPS PREVENTIUS: 
 
 
Aspectes generals.  
� REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 31 de gener de 1.940 B.O.E. 3 de febrer de 1.940, en 

vigor capítol VII. 
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� DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL.R.D. 486/1.997 de 14 d'abril de 
1997. 

� REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL A LA INDÚSTRIA DE LA   CONSTRUCCIÓ.O.M. 20 de Maig de 
1.952 B.O.E. 15 de Juny de 1.958. 

� PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDÚSTRIA DE L'EDIFICACIÓ.Conveni O.I.T. 23 de Juny de 1.937, ratificat el 
12 de Juny de 1.958. 

� ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA.O.M. 28 d'Agost de 1.970. B.O.E. 5,7,8,9 de 
Setembre de 1.970, en vigor capítols VI i XVI. 

� ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 9 de Març de 1.971. B.O.E. 16 de Març de 
1.971, en vigor parts del títol II. 

� REGLAMENT D'ACTIVITATS MOLESTES, NOCIVES INSALUBRES I PERILLOSES.D.2414/1.961 de 30 de Novembre 
B.O.E. 7 de Desembre de 1.961. 

� ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.O. 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. 2.001/1.983 de 28 de Juliol 
B.O.E. 3 d'Agost de 1.983. 

� ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS DE TREBALL.O.M. 16 de Desembre de 1.987 B.O.E. 29 
de Desembre de 1.987. 

� LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10 de Novembre de 1995. 
� REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ.R.D. 39/1997 de 17 de Gener de 1997 B.O.E. 31 de Gener de 1997 
� SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1997 de 14 d`abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 

1997. 
� DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS CENTRES DE TREBALL.R.D. 486/1997 de 14 d'Abril de 1997 

B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 
� DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES 

QUE IMPLIQUIN RISCOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARS, PELS TREBALLADORS. R.D. 487/1997 de 14 d'Abril 
de 1997 B.O.E. 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 B.O.E. de 23 d'Abril de 1997. 

� FUNCIONAMENT DE LAS 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 B.O.E. 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 B.O.E. de 24 de Maig de 1997. 

� EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL.R.D. 665/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 
1997. 

� 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 B.O.E. de 12 de Juny de 1997. 

� DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS DELS EQUIPS DE 
TREBALL.R.D. 1215/1997  de 18 de Juliol B.O.E. de 7 d'Agost de 1997. 

� DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I LA SALUT DELS TREBALLADORS EN LAS 
ACTIVITATS MINERES.R.D. 1389/1997 de 5 de Setembre B.O.E. de 7 d'Octubre de 1997. 

� DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.R.D. 1627/1997 de 24 
d'Octubre B.O.E. de 25 d'Octubre de 1997. 

 
� NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.) 
 
Condicions ambientals. 
� IL·LUMINACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL.O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 29 d'Agost de 1.940. 
� PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS DE L'EXPOSICIÓ AL SOROLL DURANT EL 

TREBALL.R.D. 1316/1.989, de 27 d'Octubre B.O.E. 2 de Novembre 1.989. 
 
Incendis  
� NORMA BÀSICA EDIFICACIONS NBE - CPI / 96. R.D. 2177/1.996, de 4 d'Octubre B.O.E. 29 d'Octubre de 1.996. 
� ORDENANCES MUNICIPALS 
 
Instal·lacions elèctriques. 
� REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ. D. 3151/1.968 de 28 de Novembre B.O.E. 27 de Desembre de 1.968. 

Rectificat: B.O.E. 8 de Març de 1.969. 
� REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ.  D. 2413/1.973 de 20 de Setembre B.O.E. 9 d'Octubre de 

1.973. 
� INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES. 
 

Maquinària. 
� REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28 d'Octubre de 1.969. Modificacions: B.O.E. 

17 de Febrer de 1.972 i 13 de Març de 1.972. 
� EGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS. R.D. 2291/1.985 de 8 de Novembre B.O.E. 

11 de Desembre de 1.985. 
� REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 1.977 B.O.E. 14 de Juny de 1.977. 

Modificacions B.O.E. 7 de Març de     1.981 i 16 de Novembre de 1.981. 
� REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig B.O.E.21 de Juliol de 1.986. 

Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 1.986. 
� I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de Desembre de 1.985. B.O.E. 14 de Gener de 1.986. 

Correcció B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 12 de Maig 1.988. Actualització: O. 11 d'Octubre de 1.988 B.O.E. 21 de Novembre 
de 1.988. 

� I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 de Juny de 1.988 B.O.E. 7 de Juliol de 1.988 
Modificació O. 16 d'Abril de 1.990 B.O.E. 24 d'Abril de 1.990. 

� I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de Maig de 1.989 B.O.E. 9 de Juny de 1.989. 
� I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES DE PROTECCIÓ FETS SERVIR. O. 8 d'Abril 

de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 1.991. 
 
Equips de protecció individual (EPI) 
� COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 

1407/1992 de 20 Novembre de 1992 B.O.E. 28 de Desembre de 1992. Modificat per O.M de 16 de Maig de 1994 B.O.E. 1 
de Juliol de 1994 y per R.D. 159/1995, de 3 de febrer B.O.E. 8 Març de 1995. 

� DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS 
D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de maig de 1997 

 
Senyalitzacions.  
� DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1.997 

B.O.E 14 d'abril de 1997 
� SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 8.3 - IC 
 
Varis.  
� QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost de 1.978. 
� CONVENIS COL·LECTIUS. 
 
Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les  E.P.I.S. 
Utilització d'Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997, del 30/05/1997 B.O.E. nº 140 

de 12/06/1997 
  
PROTECCIÓ DEL CAP   
Casc de seguretat. U.N.E.-E.N.  397: 1995 
  
EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS   
Protecció individual dels ulls: Requisits. U.N.E.-E.N.  166: 1996 
Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura 
 i tècniques relacionades. 

U.N.E.-E.N.  169: 1993 

Protecció individual dels ulls: Filtres per ultravioletes. U.N.E.-E.N.  170: 1993 
Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos. U.N.E.-E.N.  170: 1993 
  
PROTECCIÓ DE LES OÏDES  
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 
 Part 1: Orelleres. 

U.N.E.-E.N.  352-1: 1994 

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 
 Part 1: Taps. 

U.N.E.-E.N.  352-2: 1994 

Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, 
us,precaucions de treball i manteniment. 

U.N.E.-E.N.  458: 1994 

  
PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES   
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Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de seguretat, calçat 
de protecció i calçat de treball d'ús professional 

U.N.E.-E.N.  344: 1993 

Especificacions pel calçat de seguretat d'ús professional. U.N.E.-E.N.  345: 1993 
Especificacions pel calçat de protecció d'ús professional. U.N.E.-E.N.  346: 1993 
Especificacions pel calçat de treball d'ús professional. U.N.E.-E.N.  347: 1993 
 
PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOEN T ARNESOS i CINTURONS 
Equips de protecció individual contra caiguda 
d'altures.Dispositiu de descens. 

U.N.E.-E.N.  341: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 
1:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge rígida. 

U.N.E.-E.N.  353-1: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 
2:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge 
flexible. 

U.N.E.-E.N.  353-2: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Elements de subjecció 

U.N.E.-E.N.  354: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Absorbidors de energia. 

U.N.E.-E.N.  355: 1993 

Equips de protecció individual per sostenir en posició de treball 
i prevenció de caigudes d'alçada. Sistemes de subjecció. 

U.N.E.-E.N.  358: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Dispositiu anticaigudes retràctils. 

U.N.E.-E.N.  360: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Arnesos anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  361: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Connectors. 

U.N.E.-E.N.  362: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Sistemes anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  363: 1993 

Equips de protecció individual contra la caiguda 
d'altura.Requisits generals per instruccions d'us i marcat. 

U.N.E.-E.N.  365: 1993 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA 
Equips de protecció respiratòria. Màscares.Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.  81 233: 1991 
E.N.    136: 1989 

Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials. 
Connexions per rosca estàndard. 

U.N.E.  81281-1: 1989  
E.N.    148-1: 1987 

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. 
Connexions per rosca central. 

U.N.E.  81281-2: 1989 
E.N.    148-2: 1987 

Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials. 
Connexions roscades de M45 x 3. 

U.N.E.  81281-3: 1992 
E.N.    148-3: 1992 

Equips de protecció respiratòria.Mascarilles. Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.  81282 : 1991  
E.N.    140: 1989 

Equips de protecció respiratòria.Filtres contra partícules. Requisits, 
assaigs, marcat. 

U.N.E.  81284 : 1992 
E.N.    143: 1990 

Equips de protecció respiratòria.Filtres contra gasos i filtres mixtes. 
Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.  81285 : 1992 
E.N.    141: 1990 

Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire fresc provistos 
de màscara, mascarilla o conjunt broquet.Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.-E.N.  138:1995 

Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire comprimit per 
utilitzar-se amb màscara, mascarilla, o adaptador facial tipo broquet. 
Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  139:1995 

Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants de 
protecció contra partícules. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  149:1992 

Equips de protecció respiratòria. Mascarilles autofiltrants amb 
vàlvules per protegir dels gasos o  

U.N.E.-E.N.  405:1993 

dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs, marcat. 
  
PROTECCIÓ DE LES MANS   
Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part1:  Terminologia i requisits de prestacions. 

U.N.E.-E.N.  374-1:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part2:  Determinació de la 
resistència a la penetració. 

U.N.E.-E.N.  374-2:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part3:  Determinació de la resistència a la 
permeabilitat dels productes químics. 

U.N.E.-E.N.  374-3:1995 

Guants de protecció contra riscos mecànics. U.N.E.-E.N.  388:1995 
Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc). U.N.E.-E.N.  407:1995 
Requisits generals pels guants. U.N.E.-E.N.  420:1995 
Guants de protecció contra les radiacions ionitzants  i la 
contaminació radioactiva. 

U.N.E.-E.N.  421:1995 

Guants i manoples de material aïllant per treballs elèctrics. U.N.E.-E.N.  60903:1995 
  
VESTUARI DE PROTECCIÓ  
Robes de protecció. Requisits generals. U.N.E.-E.N.  340:1994 
Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació del 
comportament dels materials a l'impacte de petites partícules de 
metall fos. 

U.N.E.-E.N.  348:1994 
E.N.    348: 1992 

Robes de protecció. Protecció contra productes químics líquids. 
Requisits de prestacions de les robes que ofereixin una protecció 
química a certes parts del cos. 

U.N.E.-E.N.  467:1995 

Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les tècniques 
connexes. Part1: requisits generals. 

U.N.E.-E.N.  470-1:1995 

Especificacions de robes de protecció contra riscos de quedar 
atrapat per peces de màquines en moviment. 

U.N.E.-E.N.  510:1994 

Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames. Mètode 
d'assaig per a la propagació limitada de la flama. 

U.N.E.-E.N.  532:1996 

 
 
 
 
 
Cardedeu 27 de març de 2009         Alejandro Beltran Hurtado 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 CAPÍTULO 01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
 
01.01         ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la  
 unidad instalada. s/R.D. 486/97.  
 ________________________________________________  
 1,00 35,64 35,64 
01.02         ud   EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO                                          

 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en acero,  
 con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D.  
 486/97.  
 ________________________________________________  
 1,00 82,94 82,94 
01.03         m.   BARANDILLA GUARDACUERPOS, MADERA                                  

 Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5  
 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de 20x5 cm.,  
 rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso  
 colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.  
 ________________________________________________  
 36,00 8,59 309,24 
01.04         m.   BARANDILLA SARGENTOS METÁLICOS                                    

 Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5  
 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado  
 por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm.  
 (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.  
 1 3,11 3,11 
 1 7,90 7,90 
 _____________________________________________________  

 11,01 8,18 90,06 
01.05         m.   VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                        

 Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70 mm.  
 y D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello gal-  
 vanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados ca-  
 da 3,00 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. s/R.D.  
 486/97.  
 ________________________________________________  
 10,00 3,99 39,90 
01.06         m2   PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES                                  

 Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 cm. unidos a  
 clavazón, incluso instalación y desmontaje  (amortizable en 2 usos). s/R.D. 486/97.  
 ________________________________________________  
 2,34 20,78 48,63 
01.07         m.   BAJANTE DE ESCOMBROS PVC                                          

 Bajante de escombros de PVC de D=38-51 cm. amortizable en 5 usos, i/p.p. de bocas de vertido  
 de PVC (amortizable en 5 usos) arandelas de sujeción y puntales de acodalamiento, colocación y  
 desmontaje.  
 ________________________________________________  
 2,00 21,65 43,30 
01.08         ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                  

 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. forma-  
 da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de  
 D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno,  
 línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. y según  
 R.D. 614/2001.  
 ________________________________________________  
 1,00 115,12 115,12 
01.09         u    Transformador de seguretat                                        

 Transformador de seguretat amb primari per a 220 V. i secundari de 24 V. i 1000 W., instal�lat (amor-  
 titzable en 5 usos). s/RD 486/97 i RD 614/2001.   
 ________________________________________________  
 1,00 32,11 32,11 

PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

01.10         ud   CUADRO DE OBRA 63 A. MODELO 1                                     

 Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de  
 600x500 cm. con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, ma-  
 necilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x63 A., 3 diferenciales  
 de 2x40 A. 30 mA, 4x40 A. 30 mA y 4x63 A. 300 mA, respectivamente, 6 MT por base, tres de  
 2x16 A., dos de 4x32 A. y uno de 4x63 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación, 6 bases  
 de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD  
 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.  
 ________________________________________________  
 1,00 436,76 436,76 
01.11         ud   TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                        

 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado  
 (amortizable en 5 usos). s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.  
 ________________________________________________  
 1,00 32,11 32,11 
 _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 PROTECCIONES COLECTIVAS........................................................................... 1.265,81 
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 CAPÍTULO 02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
 
02.01         ud   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                                

 Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta  
 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 ________________________________________________  
 9,00 5,37 48,33 
02.02         ud   PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR                                       

 Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 55 mm.,  
 (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 ________________________________________________  
 1,00 2,46 2,46 
02.03         ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        

 Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certifi-  
 cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 ________________________________________________  
 9,00 2,15 19,35 
02.04         ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   

 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 ________________________________________________  
 9,00 0,84 7,56 
02.05         ud   MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                    

 Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.  
 ________________________________________________  
 18,00 0,90 16,20 
02.06         ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA                                  

 Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 ________________________________________________  
 6,00 0,52 3,12 
02.07         ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        

 Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 ________________________________________________  
 2,00 5,52 11,04 
02.08         ud   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        

 Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 ________________________________________________  
 1,00 3,56 3,56 
02.09         ud   PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                    

 Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 ________________________________________________  
 18,00 3,04 54,72 
02.10         ud   PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.                                     

 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortiza-  
 bles en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 ________________________________________________  
 1,00 9,46 9,46 
02.11         ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         

 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 ________________________________________________  
 8,00 26,81 214,48 
02.12         ud   PAR DE BOTAS AISLANTES                                            

 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certifica-  
 do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 ________________________________________________  
 1,00 14,00 14,00 
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02.13         ud   PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                         

 Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 ________________________________________________  
 1,00 2,57 2,57 
02.14         ud   ARNÉS AMARRE DORSAL                                               

 Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y sin cinta subglútea, fa-  
 bricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5  
 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 ________________________________________________  
 9,00 4,41 39,69 
02.15         ud   CINTURÓN DE AMARRE LATERAL                                        

 Cinturón de amarre lateral, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas li-  
 geras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 ________________________________________________  
 9,00 8,93 80,37 
02.16         ud   ESLINGA 12 mm. 2 m. 2 MOSQ.                                       

 Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y 2  
 m. de longitud, con dos mosquetones de 17 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE  
 EN 354. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 ________________________________________________  
 9,00 4,50 40,50 
 _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES INDIVIDUALES ........................................................................ 567,41 
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 CAPÍTULO 03 SEÑALES                                                           
 
03.01         ud   CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.                         

 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para señales de  
 lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97.  
 ________________________________________________  
 1,00 4,33 4,33 
03.02         ud   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                   

 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-  
 ño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el pa-  
 so a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.  
 ________________________________________________  
 1,00 11,54 11,54 
03.03         ud   CARTEL INDIC, RIESGO, SOP. METAL                                  

 Cartel indicativo de riesgo de 0.3x 0,3m en soporte metálico de acero galvanizado 80x40x2 mm i  
 1,3m de altura incluidos colocación y desmontaje  
 ________________________________________________  
 2,00 12,29 24,58 
E28EB010      m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  

 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.  
 s/R.D. 485/97.  
 ________________________________________________  
 9,00 0,80 7,20 
E28ES035      ud   SEÑAL CIRCULAR D=60cm. SOBRE TRIPODE                              

 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 ________________________________________________  
 2,00 12,76 25,52 
 _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 SEÑALES .............................................................................................................. 73,17 

PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 CAPÍTULO 04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
 
04.01         ms   ALQUILER WC QUÍMICO ESTÁNDAR de 1,25 m2                           

 Mes de alquiler de WC químico estándar de 1,13x1,12x2,24 m. y 91 kg. de peso.  Compuesto por  
 urinario, inodoro y depósito para desecho de 266 l.  Sin necesidad de instalación.  Incluso portes de  
 entrega y recogida.  Según RD 486/97  
 ________________________________________________  
 6,00 159,05 954,30 
04.02         ud   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                      

 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).  
 ________________________________________________  
 1,00 34,35 34,35 
04.03         ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              

 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-  
 rrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 ________________________________________________  
 1,00 78,19 78,19 
04.04         ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               

 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 ________________________________________________  
 2,00 53,24 106,48 
 _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ................................................... 1.173,32 
 ____________  

 TOTAL......................................................................................................................................................... 3.079,71 

 

 

 

 

 
RESUMEN DE PRESUPUESTO  

                                                                  

CAPITULO RESUMEN EUROS %  
________________________________________________________________________________________________________________________________ _______  

01 PROTECCIONES COLECTIVAS .......................................................................................................................................... 1.265,81 41,10 
02 PROTECCIONES INDIVIDUALES........................................................................................................................................ 567,41 18,42 
03 SEÑALES............................................................................................................................................................................... 73,17 2,38 
04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ................................................................................................................... 1.173,32 38,10 
 ___________________  

 TOTAL PRESUPUESTO 3.079,71 

Asciende el presupuesto de seguridad y salud a la expresada cantidad de TRES MIL  SETENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  

 Cardedeu, a 27 de marzo de 2009.  

 El promotor                                                ...................................................................................................La dirección facultativa                                 
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DETALLS I PLÀNOLS 
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Bastides de façana 
Perspectiva 
 

 
 

1. Barana de cantonada 
2. Travesser 
3. Diagonal de punt fix 
4. Sòcol 
5. Passador 
6. Plataforma amb trapa 
7. Diagonal amb brida 

8. Barana 
9. Escala d'alumini 
10. Marc 
11. Suport d'iniciació 
12. Placa 
13. Plataforma metàl·lica 
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Bastides de façana 
Detalls 
 

 
 

A. PERSPECTIVA 
1. Placa 
2. Diagonal 
3. Travesser 
4. Barana 
5. Barana de cantonada 
6. Marc 
7. Plataforma 
8. Plataforma amb trapa 
9. Entornapeu 

10. Entornapeu 
11. Suplement barana 
12. Peu de barana 
 
B. DETALL 
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Metàl·liques sobre rodes 
Perspectiva 
 

 
 

1. Suplement telescòpic opcional 
 
L = 1 / 5 H quan H sigui menor de 7,5 mts.  
 
L = 1 / 4 H quan H sigui superior de 7,5 mts. 
 
 
OBSERVACIONS: En els castellets de bastides mòbils les rodes disposarán d´enclavaments( mordasses o 
passadors de fixació ). 
 
 
 

Baranes de seguretat 
Amb sergent 1 
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Escales de mà 
Detalls 
 

 
 

A. ESCALES DE MÀ 
1.  Punt de recolzament 
2.  Esglaons engalavernats 
3.  Travesser d'una sola peça 
4.  Base 
5.  Fins a 5 m. màxim per escales simples 
 Fins a 7 m. per escales reforçades 
6.  Mínim 1 m. 
 
B. MECANISMES ANTILLISCANTS 

C. SUBJECCIÓ A LA PART SUPERIOR 
 

Baixants d'enderrocs 
Esquema 1 
 

 
 

A. PERSPECTIVA 
1. FALCA 
2. PUNTAL 
E. RUNA 
B. PERFIL 
E. RUNA 
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Rases 
Perspectiva i detall 
 

 
 

 
A. PROTECCIÓ EN RASES 
B. EN FORATS I OBERTURES 
C. DETALL DE PASAREL.LA VIANANTS 
 
 

 
 
 
 
 

Senyalització 
Advertiment 
 

 
 
 
 

Senyalització 
Prohibició 
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Senyalització 
Obligació 
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ANNEX 2: CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS 
 
 

Relació i definició de controls que s’han de fer d’acord amb el Decret 
375/88 d’1 de desembre de 1988, CTE i EHE 
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JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

 
El plec de condicions que s’adjunta té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del projecte 
de control de materials, a fi de complir el decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 
28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 
d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92) i 29 de juliol de 1994 (DOGC 12/9/94). 
 
L’arquitecte autor del projecte d’execució d’obres enumerarà i definirà dintre del plec de condicions els controls de 
qualitat a realitzar que siguin necessaris per a la correcta execució de l’obra. Aquests control seran, com a mínim, 
els especificats a les normes de compliment obligat, i en qualsevol cas tots aquells que l’arquitecte consideri 
precisos per a la seva finalitat, podent en conseqüència establir criteris especials de control més estrictes que els 
establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d’assaigs i proves preceptius i ordenant assaigs 
complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals seran acceptats pel promotor, el constructor i la resta 
de la Direcció Facultativa. 
 
L’arquitecte tècnic o aparellador que intervingui en la direcció d’obres elaborarà dintre de les prescripcions 
contingudes al projecte d’execució un programa de control de qualitat, del qual haurà de donar coneixement al 
promotor. 
 
En el programa de control de qualitat s’haurà d’especificar els components de l’obra que cal controlar, les classes 
d’assaig, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels assaigs, anàlisis i proves que 
vagin a càrrec del promotor. 
 
Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries en funció del 
contingut del projecte. 
 
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses del assaigs, anàlisis i proves fetes per laboratoris, persones 
o entitats que no intervinguin directament en l’obra, restant obligat aquell a satisfer-les puntualment en el moment 
en què es produeixi el seu acreditament. 
 
El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en el termini 
màxim de ..... dies des del moment que es van encarregar. A tal efecte el promotor/propietari es compromet a 
realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir el 
compliment puntual dels laboratoris i d’altres persones contractades a l’efecte. 
 
El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà del risc exclusiu 
del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de 
tots o part del treballs d’execució si considera que la seva realització, sense disposar de les actes de resultats, pot 
comprometre la qualitat de l’obra executada. 
 
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del programa 
de control de qualitat, restant facultat el propietari per rescindir el contracte en cas d’incompliment o compliment 
defectuós comunicat per la Direcció Facultativa. 
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AIGUA PER PASTAR 
 
 
− L’aigua que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó haurà d’estar sancionada per la pràctica i complirà les 

condicions indicades a l’article 27 de la “Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE). En cas de dubte, es 
realitzarà el control de recepció i els assaigs pertinents, segons que s’indica a l’article 81.2 de l’EHE.   

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el 
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

− Es justificarà, per part del constructor, que l’aigua utilitzada compleix les condicions exigides en els 
articles 27 i 81.2 de l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori), o bé justificarà especialment que no altera 
perjudicialment les propietats exigides al formigó, ni a curt ni a llarg termini, segons que s’indica a 
l’article 81.2 de l’EHE. 

 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en laboratori 
homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els criteris d’acceptació indicats als articles 27 i 
81.2.3 de l’EHE: 
 

− Determinació del pH (UNE 7234/71) 
− Determinació de substàncies disoltes (UNE 7130/58) 
− Determinació del contingut total de sulfats (UNE 7131/58) 
− Determinació del Ió-clor (UNE 7178/60) 
− Determinació d’hidrats de carboni (UNE 7132/58) 
− Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235/71) 

 
La presa de mostres es farà segons UNE 7236/71 
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ÀRID PER ELABORAR FORMIGÓ 
 
 

− L’àrid que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó complirà les condicions indicades a l’article 28 de l’EHE i tindrà 
les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: 

Mida mínima i màxima de l’àrid (EHE, art. 28.2): 

− Quan no hi hagi experiència prèvia d’ús es realitzaran assaigs d’identificació, segons que s’indica a l’article 
28.1 de l’EHE i els corresponents a les condicions físico-químiques, físico-mecàniques i granulomètriques 
especificats a l’article 28.3 de l’EHE. 

− Esta prohibida l’utilització d’àrids que continguin sulfurs oxidables. 

− Els àrids es transportaran i emmagatzemaran de manera que s’eviti la seva segregació i contaminació, i 
hauran de mantindré les seves característiques gramulomètriques fins la seva incorporació a la mescla. 

− Cada procedència diferent serà considerada com a lot independent. 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el 
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 
 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 

Documentals: 
 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de 
l’albarà. Cada càrrega d’àrid anirà acompanyada d’un full de subministrament que estarà sempre a 
disposició de la Direcció d’Obra i en el que figuraran, com a mínim, les dades especificades a l’article 
28.4 de l’EHE. 

 
− Es justificarà, per part del constructor, que l’àrid utilitzat compleix les condicions exigides en l’article 28 

de l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori o experiència prèvia) o bé justificarà explícitament que no 
altera especialment les propietats exigibles al formigó, ni a curt ni a llarg termini, segons que s’indica a 
l’article 81.3.3 de l’EHE. 

 
− En cas d’utilitzar escòries siderúrgiques, es comprovarà que no contenen silicats inestables ni 

compostos ferrosos, segons que s’indica a l’article 28.1 de l’EHE. 
 
Operatius: 
 

− Es realitzarà la presa de mostres necessàries per a possibles comprovacions posteriors. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori 
homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el 
segons: 
 

− Estabilitat d’escòries siderúrgiques () (EHE, art. 28.1) 
− Mida màxima/mínima de l’àrid (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 
− Contingut de fins (UNE 933-2/96) (EHE, art. 28.3.3) 
− Coeficient de forma en graves (UNE 7238/71) (EHE, art. 28.3.3) 

− Índex d’àrids laminars en graves (UNE 933-3/97) (EHE, art. 28.3.3) 
− Compostos totals de sofre (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
− Sulfats solubles en àcids (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
− Contingut de clorurs (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
− Terrossos d’argila (UNE 7133/58) (EHE, art. 28.3.1) 
− Partícules toves (UNE 7134/58) (EHE, art. 28.3.1) 
− Partícules de baix pes específic (UNE 7244/71) (EHE, art. 28.3.1) 
− Contingut de matèria orgànica en sorres (UNE EN 1744-1/99) ( EHE, art. 28.3.1) 
− Equivalent de sorra EAV (UNE 83131/90) (EHE, art. 28.3.1) 
− Reactivitat amb els àlcalis del ciment (UNE 146507/99 EX i UNE 146508/99 EX) (EHE, art. 28.3.1) 
− Coeficient de friabilitat en sorres (UNE EN 1097-1/97) (EHE, art. 28.3.2) 
− Resistència al desgast en graves (UNE EN 1097-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 
− Absorció d’aigua en sorres (UNE 83133/90) (EHE, art. 28.3.2) 
− Absorció d’aigua en graves (UNE 83134/90) (EHE, art. 28.3.2) 
− Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE EN 1367-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 
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CIMENT PER ELABORAR FORMIGÓ 
 

 
− El ciment que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, 

plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats en la “Instrucción para la recepción 
de cementos” (RC-97) i complirà les condicions indicades a l’article 26 de l’EHE. Es a dir: 
 

Tipus de ciment (RC-97, art. 8): 
Distintiu de qualitat: 
Altres característiques: 

 
− No s’utilitzaran lots de ciment que no vinguin acompanyats del certificat de garantia del fabricant, firmat per 

una persona física (EHE, art. 81.1.1). 
 

− Criteris de definició de remesa, lot i mostra (RC-97, art. 10 o a definir per l’aparellador o arquitecte tècnic): 
 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el 
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 
 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 

Documentals: 
 

− Es comprovarà que el ciment disposa de la documentació que acredita que està fabricat i comercialitzat 
de manera legal (RC-97, art. 10.b). 

 
− Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de 

l’albarà i la documentació annexa, els quals contindran totes les dades indicades en l’article 9.b.1 de la 
RC-97. 

 
Operatius: 

 
− Es comprovarà la temperatura del ciment de cada partida en el moment de l’arribada, segons l’article 

26.2 de l’EHE. 
 
− Es comprovarà, per a cada partida, que la forma de subministrament s’ajusti a les indicacions de l’article 

26.2 de l’EHE i de l’article 9 de la RC-97. 
 
− En cas de no disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, abans de començar 

les feines de formigonat i sempre que variïn les condicions de subministrament, es realitzarà la presa de 
mostres corresponent als assaigs de recepció previstos a la RC-97 (art. 10.d), als previstos al Plec de 
Prescripcions Tècniques Particular i als necessaris per la determinació del contingut de clorurs (EHE, 
art. 81.1.2). En aquest cas, i com a mínim cada tres mesos d’obra, es comprovaran les següents 
especificacions: composició del ciment, principi i final d’adormiment, resistència a compressió i estabilitat 
de volum. 

 
− En cas de disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, els assaigs de recepció 

podran substituir-se per una còpia del corresponent certificat, segons s’indica als articles 10.b de la RC-
97 i 81.1.2 de l’EHE. En aquest cas, la direcció d’obra pot, mitjançant comunicació escrita, dispensar de 
la realització dels assaigs previstos al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, de la determinació 
del contingut de clorurs i de les comprovacions trimestrals esmentades al paràgraf anterior, que seran 
substituïdes per la documentació d’identificació del ciment junt amb els resultats de l’autocontrol. (RC-
97, art.  10.b; EHE, art.  81.1.2; Decret 375/88, annex 1). 

 
− Es realitzarà una presa de mostres preventiva, segons s’indica en els articles 81.1.2 de l’EHE i 10.c de 

la RC-97. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI  
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori 
homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els criteris d’acceptació especificats per a cada 
tipus de ciment a la RC-97 i/o especificats en el segon parèntesi: 
 

− Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 
− Residu insoluble (UNE EN 196-2/96) 
− Contingut de sulfats (UNE EN 196-2/96) 
− Contingut de clorurs (UNE 80217/91) (EHE, art.  30.1) 
− Putzolanicitat (UNE EN 196-5/96) 
− Principi i final d’adormiment (UNE EN 196-3/96) 
− Estabilitat de volum (UNE EN 196-3/96) 
− Resistència a compressió (UNE EN 196-1/96) 
− Composició potencial del clinker (UNE 80304/86) 
− Calor d’hidratació (UNE 80118/86 EX) 
− Índex de blancor (UNE 80117/87 EX) 
− Alúmina (UNE 80217/91) 
− Àlcalis (UNE 80217/91) 
− Finor de molta (UNE 80122/91 o UNE 80108/86) 
− Pes específic (UNE 80103/86) 
− Superfície específica Blaine (UNE 80122/91) 
− Humitat (UNE 80220/85) 
− Òxid de calç lliure (UNE 80243/86) 
− Titani (UNE 80228/88 EX) 
− Composició i especificacions dels ciments comuns (UNE 80301/96) 
− Composició i especificacions dels ciment resistents a sulfats i/o a l’aigua del mar (UNE 80303/96) 
− Composició i especificacions dels ciments blancs (UNE 80305/96) 
− Composició i especificacions del ciments de baix calor d’hidratació (UNE 80306/96) 
− Composició i especificacions dels ciment per usos especials (UNE 80307/96) 
− Composició i especificacions dels ciments d’aluminat de calci (UNE 80310/96) 
− Fals adormiment (UNE 80114/96) (EHE, art. 26.2) 
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ADDITIUS PER A FORMIGÓ 
 
 
− Els additius que s’utilitzaran en l’elaboració del formigó s’incorporaran en una proporció no superior al 5% del 

pes de ciment, segons l’article 29.1 de l’EHE i tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria, 
plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: 

 
Tipus d’additiu: 
Proporció: 

 
− Esta prohibida l’utilització d’additius que continguin clorurs, sulfurs, sulfits o altres components químics que 

puguin produir o afavorir la corrosió de les armadures. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el 
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 
 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 

Documentals : 
 

− Es controlarà, per a cada additiu diferent, la seva designació, segons s’indica a l’article 29.1 de l’EHE. 
 

− Es comprovarà el certificat d’assaigs previs per a cada additiu diferent, segons que s’indica a l’article 
81.4.2 de l’EHE. 

 
− Es comprovarà el certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, per a cada additiu diferent 

agregat en les proporcions i condicions previstes, segons els articles 29.1 i 81.4 de l’EHE. 
 

− Es comprovarà el certificat de laboratori conforme l’additiu no conté compostos químics que puguin 
afavorir la corrosió de les armadures, per a cada additiu diferent i segons l’article 81.4.2 de l’EHE. 

 
Operatius : 
 

− En cas de formigó fet a l’obra, es comprovarà l’etiquetat en cada subministrament, segons que s’indica 
en els articles 29.1 i 81.4 de l’EHE. 

 
− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 

 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori 
homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 
 

− Anàlisi infraroig (UNE EN 480-6/97) 
− Residu sec en additius líquids (UNE EN 480-8/97) 
− Pèrdua de massa en additius secs (UNE 83206/85) 
− Pèrdua per calcinació (UNE 83207/85) 
− Residu insoluble en aigua destil·lada (UNE 83208/85) 
− Contingut d’aigua no combinada (UNE 83209/86) 
− Contingut d’halogenurs totals (UNE 8210/88 EX) 

− Contingut de compostos de sofre (UNE 83211/87 EX) 
− Pes específic en additius líquids (UNE 83225/86) 
− Densitat aparent en additius sòlids (UNE 83226/86) 
− Determinació del pH (UNE 83227/86) 
− Determinació de la consistència mitjançant la taula de cops (UNE 83258/88 EX) 
− Determinació del contingut d’aire inclòs (UNE 83259/88 EX) 

 
La presa de mostres es farà segons UNE 83254/87 EX. 
 
En el cas d’haver d’efectuar assaigs sobre mostres de formigó, aquestes es prepararan segons la UNE 480-1/98. 
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ADDICIONS PER ELABORAR FORMIGÓ: CENDRES VOLANTS, FU M DE SÍLICE 
 
 
− L’utilització d’addiccions sols es podrà fer amb coneixement del sol·licitant del formigó i l’autorització expressa 

de la direcció de l’obra. En qualsevol cas es compliran les condicions indicades a l’article 29.2 de l’EHE. 
 

Percentatge de cendres volants respecte el pes de ciment: 
Percentatge de fum de sílice respecte el pes de ciment: 

 
− En cas d’utilitzar addicions en l’elaboració del formigó, es farà servir sempre ciment del tipus CEM I. A més, en 

estructures d’edificació, la quantitat de cendres volants no excedirà del 35% i la de fum de sílice del 10% del 
pes del ciment. 

 
− Cal considerar que ambdues addicions poden produir una disminució del pH, accelerant la carbonatació si no 

es protegeix el formigó. 
 
− Abans d’iniciar l’obra, i cada cop que es produeixi una modificació de les característiques de qualitat del 

producte, es realitzaran en un laboratori homologat els assaigs previstos a l’article 29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, 
segons es tracti de cendres volants o fum de sílice. La determinació de l’índex d’activitat resistent es farà amb 
ciment de la mateixa procedència que el previst per executar l’obra. 

 
− Per comprovar l’homogeneïtat del subministrament, com a mínim cada tres mesos, es determinarà per les 

cendres volants el contingut d’anhídrid sulfúric, la pèrdua al foc i la finor, i pel fum de sílice el contingut de 
clorurs i la pèrdua al foc. 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el 
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals : 
 

− Es comprovarà el certificat de garantia, emès per un laboratori homologat, conforme l’addició no conté 
compostos químics que puguin afectar la durabilitat del formigó o afavorir la corrosió de les armadures, i 
a més compleix les especificacions de l’article 29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons es tracti de cendres 
volants o fum de sílice, d’acord amb les indicacions de l’article 81.4 de l’EHE. 

 
Operatius : 
 

− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori 
homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els criteris d’acceptació que consten als articles 
29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons es tracti de cendres volants o fum de sílice: 
 

− Contingut d’anhídrid sulfúric (UNE EN 196-2/96) 
− Contingut de clorurs ( UNE 80217/91) 
− Contingut d’òxid de calç lliure (UNE EN 451-1/95) 
− Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 

− Finor (UNE EN 451-2/95) 
− Índex d’activitat resistent (UNE EN 196-1/96) 
− Expansió (UNE EN 196-3/96) 
− Contingut d’òxid de silici (UNE EN 196-2/96) 
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FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 
 
 
− El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra procedirà de central formigonera, complirà les condicions 

indicades a l’article 69.2 de l’EHE i tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de 
condicions, pressupost i plànols. És a dir: (veure EHE, art.  69.2.8) 

 
Element a construir: 
 

Designació del formigó per propietats: 
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art.  39.2): 
Resistència (EHE, art.  39.2): 
Consistència (EHE, art.  30.6): 
Mida màxima del granulat (EHE, art.  28.2): 
Tipus d’ambient (EHE, art.  8.2): 
 

Designació del formigó per dosificació: 
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art.  39.2): 
Consistència (EHE, art.  30.6): 
Mida màxima del granulat (EHE, art.  28.2): 
Tipus d’ambient (EHE, art.  8.2): 
Contingut mínim de ciment (EHE, art.  37.3.2): 

 
Designació, classe resistent i característiques addicionals del ciment (RC-97): 
Altres característiques: 

 
− Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art.  15.3): 
 
− Modalitat dels assaigs de control (EHE, art.  88): 
 
− Criteri de divisió de lots (EHE, art. 88.4 o a definir per l’aparellador o arquitecte tècnic): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el 
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals : 
 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de 
l’albarà, signat per persona física, el qual contindrà totes les dades indicades en l’article 69.2.9.1 de 
l’EHE. 

 
− Es comprovarà el nivell d’homologació de la central productora, que pot ser un distintiu oficialment 

reconegut o un certificat CC-EHE (EHE, art.  81). 
 
Operatius :  
 

− Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en l’article 83 de l’EHE. 
 

− Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’EHE, en el nombre necessari i amb el criteri de divisió de 
lots indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de resistència a compressió a 7 i 28 dies. 

 
− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors (d’acord amb 

l’UNE 83300/84). 
 

− En cas de formigons fabricats en una central que no disposi d’un distintiu oficialment reconegut o un 
certificat CC-EHE, es realitzaran els assaigs de recepció en obra dels components del formigó, segons 
que s’indica a l’article 81 de l’EHE. 

 
− Sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà aplicar una reducció en el nombre 

d’amassaments a assajar per cada lot segons s’estableix a l’apartat 3 de l’annex al Decret 375/88. 
 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva col·locació en obra. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les indicacions de les 
normes referenciades entre parèntesi i amb els criteris de toleràncies expressats en l’article 88 de l’EHE: 
 

− Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art. 88) 
− Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art. 88) 

 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, amb la 
metodologia i els criteris d’acceptació referenciats entre parèntesi: 
 

− Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 
− Ió-clorur total (EHE, art. 30.1) 
− Densitat (UNE 83317/91) 
− Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 
− Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 85) 
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RODONS D’ACER PER A FORMIGÓ 
 
 
− Els rodons d’acer per armar que s’utilitzaran en l’obra compliran les condicions indicades a l’article 31 de l’EHE 

i tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols: És a 
dir: 

 
Designació (EHE, art. 31): 
Diàmetres: 
Distintiu de qualitat (EHE, art. 31.5.1): 
Altres característiques: 

 
− No s’utilitzaran partides d’acer que no vinguin acompanyades del certificat de garantia del fabricant, firmat per 

una persona física (EHE, art. 90.1). 
 
− Nivell de control (EHE, art. 90): 
 
− Criteri de divisió de lots (EHE, art. 90.3 o a definir per l’aparellador o arquitecte tècnic): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el 
nombre, forma, freqüència i toleràncies necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals : 
 

− Es controlarà, per cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, l’albarà i allò 
especificat en el projecte. 

 
− En el cas d’acers certificats, aquells que disposen d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-

EHE, es sol·licitarà per cada partida l’acreditació d’aquest distintiu i el certificat de garantia del fabricant 
(EHE, art. 31.5.1). 

 
− Els acers no certificats aniran acompanyats, per cada partida, dels assaigs corresponents, fets en un 

laboratori homologat, conforme compleixen les exigències establertes a l’EHE (EHE, art. 31.5.2). 
 

− En barres corrugades i malles electrosoldades es sol·licitarà, per a cada subministrador i tipus d’acer, el 
certificat específic d’adherència, segons que s’indica al article 31 de l’EHE. 

 
Operatius : 
 

− Es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 90.2 i 90.3 de l’EHE, amb l’objecte 
de verificar que la secció equivalent compleix les especificacions de l’article 31.1 de l’EHE. 

 
− En barres corrugades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 90.3 de 

l’EHE, amb l’objecte de verificar que les característiques dels resalts s’ajusten a les variacions 
consignades obligatòriament en el certificat específic d’adherència, segons que s’indica a l’article 31.2 
de l’EHE (control normal). 

 
− En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, 

amb l’objecte de verificar el gravat de les marques d’identificació (tipus d’acer, país d’origen i marca del 
fabricant) segons que s’indica a l’article 31.2 de l’EHE. 

 
− Es comprovarà l’absència d’esquerdes en les zones de doblegat i ganxos d’ancoratge, mitjançant 

inspecció visual (control a nivell reduït) o després de l’assaig de doblegat - desdoblegat segons s’indica 
a l’article 31.2 de l’EHE (control a nivell normal). 

 
− En el cas d’existir unions per soldadura es comprovarà l’aptitud pel soldatge segons l’article 90.4 de 

l’EHE. 
 

− Com a mínim dos cops al llarg de l’obra es determinarà el límit elàstic, la carrega de trencament i 
l’allargament en trencament en una proveta de cada diàmetre, tipus i subministrador d’acer, segons 
l’article 90.3 de l’EHE (control normal). 

 
− En el cas de les malles electrosoldades aquestes determinacions es faran sobre dos assaigs per cada 

diàmetre principal utilitzat, e inclouran l’assaig de resistència a l’arrencament del nus soldat (EHE, art. 
90.3) (control normal). 

 
− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de posteriors assaigs de 

comprovació. 
 

− En el cas d’acers certificats, que disposin d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE i 
sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà deixar d’assajar l’acer en les condicions que 
estableix l’apartat 2 de l’annex al Decret 375/88. 

 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva col·locació en obra. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb la metodologia 
referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segon: 
 

− Límit elàstic (UNE, 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 
− Càrrega de trencament (UNE 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 
− Allargament en trencament (UNE 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 
− Doblegat-desdoblegat (UNE 36068/94 i EHE, art. 31.2 i 31.3) (EHE, art. 90.5) 
− Resistència a l’arrencament del nus soldat (UNE 36462/80) (EHE, art. 90.5) 

 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en laboratori 
homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segon: 
 

− Soldatge (EHE, art. 90.4) (EHE, art. 90.5) 
− Adherència (UNE 36740/98) (EHE, art. 31.2) 
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ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES 
 
 
− L’acer que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec 

de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats a la “Norma Básica de la Edificación. 
Estructuras de acero en edificación” (NBE-EA-95). És a dir: 

 
Classe (NBE-EA-95, art. 2.1.1): 
Sèrie (NBE-EA-95, art. 2.1.6.1): 
Tipus i ubicació indicats als plànols. 

 
− Coeficient de majoració de càrregues adoptat en el càlcul (NBE-EA-95, art 3.1.5): 
 
− Criteri de divisió de lots (NBE-EA-95, art. 2.1.5.2 o a definir per l’aparellador o arquitecte tècnic): 
 
S’identificarà sempre als plànols el lot al qual pertany cada perfil utilitzat. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el 
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals : 
 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de 
l’albarà. 

 
− Es controlarà la garantia del fabricant per a cada classe d’acer, segons que s’indica a l’article 2.1.5.1 de 

la NBE-EA-95. 
 
Operatius : 
 

− Es comprovarà l’existència de la marca d’identificació, segons que s’indica a l’article 2.1.6.2 de la NBE-
EA-95. 

 
− Es comprovarà que els possibles defectes superficials del producte s’ajusten al que s’indica a l’article 

2.1.6.3 de la NBE-EA-95. 
 

− Es comprovarà que els possibles defectes dimensionals del producte s’ajusten al que s’indica a l’article 
2.1.6.3 de la NBE-EA-95. 

 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori 
homologat i amb les indicacions i criteris d’acceptació de les normes referenciades entre parèntesi: 
 

− Límit elàstic (UNE 7474-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
− Resistència a tracció (UNE 7474-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
− Allargament fins trencament (UNE 7474-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
− Doblegat sobre mandrí (UNE 7472/89) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 

− Resiliència (UNE 7475-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
− Estat de desoxidació (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5) 
− Contingut de carboni en colada i producte (UNE 7014/50, UNE 7331/75, UNE 7349/76) (NBE-EA-95, art. 

2.1.3 i 2.1.5) 
− Contingut de fòsfor en colada i producte (UNE 7029/51) (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5) 
− Contingut de sofre en colada i producte (UNE 7019/50) (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5) 
− Contingut de nitrògen en colada i producte (UNE 36317-1/85) (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5) 
− Contingut de silici en colada i producte (UNE 7028/1 R75) (NBE-EA-95, art. 2.1.5.7) 
− Contingut de manganès en colada i producte (UNE 7027/51) (NBE-EA-95, art. 2.1.5.7) 
− Duresa Brinell (UNE 7422/85) (NBE-EA-95, art. 2.1.5.8) 
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 MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL 
 
 
− Els maons s’utilitzaran en l’execució de l’obra tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria, 

plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats a la “Norma Básica de la Edificación. 
Muros resistentes de fábrica de ladrillo” (NBE-FL-90) i en el “Pliego General de Condiciones para la recepción 
de ladrillos cerámicos en las obras de construcción” (RL-88) i que, en resum, són els següents: 

 
Classe (vist o no vist: RL-88, apt. 3): 
Tipus (massís, calat o foradat: RL-88, apt. 2): 
Dimensions (RL-88, apt. 4): 
Resistència a compressió (NBE-FL-90, art. 2.2 i RL-88, apt. 4.2): 
Geladicitat (RL-88, apt. 4.2): 
Distintiu de qualitat, segell INCE o equivalent (RL-88, apt. 6.6): En el cas de que no es demani, indicació 
expressa en aquest sentit 

 
− La definició de “partida” i “mostra” es realitzarà segons els apartats 6.1 i 6.2 de la RL-88, identificant sempre el 

subministrament amb el seu destí a l’obra. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el 
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals : 
 

− Es controlarà, per a cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, l’albarà i allò 
especificat en el projecte, segons les indicacions de l’apartat 5.2 de la RL-88. 

 
− Es sol·licitarà, per a cada subministrament i tipus de maó, el document de garantia del fabricant de la 

resistència a compressió, segons que s’indica a l’apartat 4.2 de la RL-88. 
 

− Si els maons no disposen de distintiu de qualitat, es comprovarà, per a cada subministrador i tipus de 
maó, la certificació dels assaigs realitzats en laboratori, segons l’apartat 6.4 de la RL-88. 

 
− Si els maons tenen segell INCE o equivalent, es comprovarà, per a cada subministrador i tipus de maó, 

la vigència i documentació del distintiu de qualitat. 
 
Operatius : 
 

− Es verificarà la correspondència entre la mostra de contrast i la partida subministrada, segons l’apartat 
6.4 de la RL-88. 

 
− Es comprovarà la inexistència de fissures no tolerables, segons l’apartat 4.3 de la RL-88. 
 
− Es comprovarà la inexistència d’exfoliacions, segons l’apartat 4.3 de la RL-88. 
 
− Es comprovarà la inexistència d’escrostonats per pinyol, segons l’apartat 4.3 de la RL-88. 

 
 
 

ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en laboratori 
homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segon: 
 

− Dimensions i forma (UNE 67030/85) (RL-88, apt. 4.1) 
− Resistència a compressió (UNE 67026/84) (RL-88, apt. 7.2) 
− Eflorescència (UNE 67029/85) (RL-88, apt. 4.2) 
− Succió (UNE 67031/85) (RL-88, apt. 4.2) 
− Geladicitat (UNE 67028/84) (RL-88, apt. 4.2) 
− Massa (RL-88, apt. 7.2) (RL-88, apt. 4.2) 

 
 
 
 



Projecte de Rehabilitació i Reforma d’un habitatge unifamiliar                    162 

 

 

MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT TÈRMIC 
 
 
− El material que s’utilitzarà com aïllament tèrmic en l’execució de l’obra tindrà les característiques que 

s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: (veure taula 2 de la NRE-AT-
87 o taula 2.8 de la NBE-CT-79) 

 
Tipus de material (mantes, plafons, morter projectat, ...): 
Classe de material (fibres minerals - de vidre, llana de roca -, EPS, XPS, argila expandida, perlita, 
escuma de poliuretà, suro, ...): 
Densitat aparent: 
Conductivitat tèrmica: 
Gruix: 
Segell o Marca de Qualitat (NBE-CT-79, annex 5.2.2): 
Altres característiques (NBE-CT-79, annex 5.1): 

 
− Divisió en unitats d’inspecció (apartat 5.2.3 de l’annex 5 de la NBE-CT-79 o a definir per l’aparellador o 

arquitecte tècnic): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el 
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals : 
 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò especificat en el projecte, 
mitjançant la comprovació de l’albarà. 

 
− Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica les seves dimensions i toleràncies, 

segons que s’indica en l’apartat 5.1.6 de l’annex 5 de la NBE-CT-79. 
 

− Es verificarà que el fabricant garantitza les característiques requerides en la comanda mitjançant la 
comprovació de l’etiquetat, segons que s’indica en l’apartat 5.1.7 de l’annex 5 de la NBE-CT-79. 

 
− Es comprovarà l’existència del Segell o Marca de Qualitat demanat, el que juntament amb la garantia 

del fabricant del compliment de les característiques requerides, permetrà realitzar la recepció del 
material sense necessitat de fer comprovacions o assaigs, segons que s’indica a l’apartat 5.2.2 de 
l’annex 5 de la NBE-CT-79. 

 
Operatius : 
 

− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori 
homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 
 

− Conductivitat tèrmica (UNE 53037/76) 

− Densitat aparent (UNE 53144/69; 53215/71; 56906/74) 
− Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE 53312/76) 
− Permeabilitat a l’aire en finestres (UNE 7405/76; 82205/78) 
− Absorció d’aigua per volum (UNE 53028/55) 
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MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT ACÚSTIC 
 
 
− El material que s’utilitzarà com aïllament acústic en l’execució de l’obra tindrà les característiques que 

s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats a la 
“Norma Básica de la Edificación. Condiciones acústicas en los edificios” (NBE-CA-88). És a dir: (veure annex 4 
de la NBE-CA-88) 

 
Tipus de material (mantes, plafons, ...): 
Classe de material (fibres minerals - de vidre, llana de roca -, suro, ...): 
Densitat aparent: 
Gruix: 
Segell o Marca de Qualitat (NBE-CA-88, annex 4.6.2): 
Altres característiques (NBE-CA-88, annex 4.2.2): 

 
− Divisió en unitats d’inspecció (apartat 4.6.3 de l’annex 4 de la NBE-CA-88 o a definir per l’aparellador o 

arquitecte tècnic): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el 
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals : 
 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò especificat en el projecte, 
mitjançant la comprovació de l’albarà. 

 
− Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica les seves dimensions i toleràncies, 

segons que s’indica en l’apartat 4.4 de l’annex 4 de la NBE-CA-88. 
 

− Es verificarà que el fabricant garantitza les característiques requerides en la comanda mitjançant la 
comprovació de l’etiquetat, segons que s’indica en l’apartat 4.5 de l’annex 4 de la NBE-CA-88. 

 
− Es comprovarà l’existència del Segell o Marca de Qualitat demanat, el que juntament amb la garantia 

del fabricant del compliment de les característiques requerides, permetrà realitzar la recepció del 
material sense necessitat de fer comprovacions o assaigs, segons que s’indica en l’apartat 4.6.2 de 
l’annex 4 de la CA-88. 

 
− Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica els resultats dels assaigs 

d’aïllament acústic de la solució constructiva, per tal de justificar la fitxa de compliment de la NBE-CA-88 
sense necessitat de fer assaigs a l’obra. 

 
− Es comprovarà que el material rebut a l’obra coincideix amb el producte del qual s’han fet tots els 

assaigs. 
 
Operatius : 
 

− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 

 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori 
homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 
 

− Aïllament a soroll aeri (UNE 74040/84) 
− Aïllament a soroll d’impacte (UNE 74040/84) 
− Materials absorbents acústics (UNE 74041/80) 
− Permeabilitat a l’aire en finestres (UNE 85208/81) 
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MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT CONTRA EL FOC 
 
 
− El material que s’utilitzarà com aïllament contra el foc en l’execució de l’obra tindrà les característiques que 

s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats a la 
“Norma Básica de la Edificación. Condiciones de protección contra incendios en los edificios” (NBE-CPI-96). 
És a dir: (veure art. 13 de la NBE-CPI-96) 

 
Tipus de material (plaques, morters, pintures intumescents, pintures o vernissos ignífugs, ...): 
Gruix: 
Classe de reacció al foc exigida: 
Toxicitat: 
Segell o Marca de Qualitat: 
Altres característiques: 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el 
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals : 
 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò especificat en el projecte 
mitjançant la comprovació de l’albarà. 

 
− Es controlarà que el fabricant o importador garantitza les característiques requerides per el compliment 

de la NBE-CPI-96, mitjançant documents que recullin els resultats dels assaigs necessaris (NBE-CPI-
96, art. 17.2 i 17.3). Aquesta documentació haurà de tenir una antiguitat inferior a 5 anys (NBE-CPI-96, 
art. 17.3.4). 

 
− Quan un material hagi estat objecte de tractament d’ignifugació amb posterioritat a la seva fabricació, es 

comprovarà que els documents que recullin els resultats dels assaigs realitzats en el laboratori 
mencionin explícitament que el material ha estat sotmès a un envelliment previ coherent amb el seu ús, 
abans d’obtenir la seva classe de reacció al foc, M, segons que s’indica a l’article 17.2.2 de la NBE-CPI-
96. 

 
− Es comprovarà que el material rebut a l’obra coincideix amb el producte del qual s’han fet els assaigs. 

 
Operatius : 
 

− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori 
homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 
 

− Classe de reacció al foc dels materials de construcció (UNE 23727/90 1R) 
− Resistència al foc de les estructures i elements de la construcció (UNE 23093/81 1R) 
− Resistència al foc d’elements de construcció vidriats (UNE 23801/79) 

− Resistència al foc de portes i altres elements de tancament de forats (UNE 23802/79) 
− Estabilitat al foc de les estructures d’acer protegides (UNE 23820/93 EXP) 
 

POLIURETANS PRODUÏTS IN SITU 
 
 
− El poliuretà produït in situ que s’utilitzarà com aïllament tèrmic en l’execució de l’obra tindrà les 

característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els 
criteris indicats a la Norma Reglamentaria d’Edificació sobre aïllament tèrmic (NRE-AT-87) i a la “Norma 
Básica de la Edificación. Condiciones térmicas en los edificios” (NBE-CT-79). És a dir: 

 
Tipus (veure taula 2 de la NRE-AT-87 o taula 2.8 de la NBE-CT-79): 
Densitat aparent: 
Conductivitat tèrmica: 
Gruix: 
Situació segons Ordre de 29/7/94 (*): 
Altres característiques (NBE-CT-79, annex 5.1): 

 
− Divisió en unitats d’inspecció (veure O. de 29/07/94 o a definir per l’aparellador o arquitecte tècnic): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el 
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

Tipus i classe de material (manta, plafó, ...; fibra de vidre, llana de roca, ...): 
 
Documentals : 
 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda, el producte acabat i allò especificat en el projecte, 
mitjançant la comprovació de la documentació lliurada pels productors de poliuretans in situ (aplicadors) 
i que serà la següent: 

 
Per a situació A (Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat): 

− Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
− Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, lliurat pel fabricant. 
− Certificat del control de recepció dels components, amb registre de resultats dels controls (assaigs 

efectuats), lliurat per l’aplicador. 
− Certificat conforme s’han complert els controls de relació de mescla, així com que s’han complert les 

condicions d’aplicació indicades pel fabricant, lliurat per l’aplicador. 
 
Per a situació B (Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat): 

− Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
− Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, lliurat pel fabricant. 
− Certificat que el sistema està en possessió d’un segell o marca de qualitat reconeguts, lliurat pel 

fabricant. 
− Certificat de control de recepció dels components (eximit d’assaigs), lliurat per l’aplicador. 
− Certificat conforme s’han complert els controls de relació de mescla, així com que s’han complert les 

condicions d’aplicació indicades pel fabricant, lliurat per l’aplicador. 
 
Per a situació C (Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat) 

− Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
− Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, lliurat pel fabricant. 
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− Certificat del control de recepció dels components, amb registre de resultats dels controls (assaigs 
efectuats), lliurat per l’aplicador. 

− Certificat on constarà que està en possessió d’un segell o marca de qualitat reconeguts i on també es 
farà constar el número de codi, el nombre de fulls i el resum de resultats que consten enregistrats al 
llibre d’autocontrol que s’ha fet servir durant la realització de l’obra, lliurat per l’aplicador. 

 
Per a situació D (Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat) 

− Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
− Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, lliurat pel fabricant. 
− Certificat que el sistema està en possessió d’un segell o marca de qualitat reconeguts, lliurat pel 

fabricant. 
− Certificat del control de recepció dels components (eximit d’assaigs), lliurat per l’aplicador. 
− Certificat on constarà que està en possessió d’un segell o marca de qualitat reconeguts i on també es 

farà constar el número de codi, el nombre de fulls i el resum de resultats que consten enregistrats al 
llibre d’autocontrol que s’ha fet servir durant la realització de l’obra, lliurat per l’aplicador. 

 
Operatius : 
 
En les situacions A i B es realitzarà prescriptivament el control de producte acabat següent: 
 

− Es farà la presa de mostres i contramostres necessàries per a la realització dels assaigs de compliment 
obligat, en laboratori homologat, segons s’indica als articles 1.5 i 2.5 de l’O. de 29/7/94. 

 
− Es comprovarà l’aparença externa i el gruix segons les especificacions establertes als articles 1.5 i 2.5 

de l’O. de 29/07/94. 
 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva col·locació en obra. 
 
 
ASSAIG DE LABORATORI 
 
En les situacions A i B es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb 
la metodologia referenciada entre parèntesi i segons les indicacions dels articles 1.5 i 2.5 de l’O. de 29/07/94: 
 

− Densitat (UNE 53215/91) 
− Conductivitat tèrmica (UNE 92201/89 i 92202/89) 

 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori 
homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 
 

− Resistència a compressió (UNE 53182/70) 
− Classificació del comportament de reacció davant el foc (UNE 23727/81) 

 
 
 
 
 
 
 
(*) Situació A: Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat 
     Situació B: Fabricant amb  Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat 
     Situació C: Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador amb  Segell de Qualitat 
     Situació D: Fabricant amb  Segell de Qualitat / Aplicador amb  Segell de Qualitat 

FITXES DE MATERIALS 
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ANNEX 3: PLEC DE CONDICIONS 
 
 
 
Aquest plec comprèn les condicions, que a més de les especificades en el Plec  General de Condicions aprovat 
per la Direcció general d'Arquitectura i les quals prescriu el Reglament d'Higiene  i Seguretat en el Treball, regiran 
en l'execució de les obres que es refereix el present  projecte. 
 
 
 
 
A P A R T A TS  
 
A. - CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
B. - CONDICIONS LEGALS  
 
C. - CONDICIONS DE SEGURETAT  
 
D. - CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ 
 
I. - CONDICIONS ADMINISTRATIVES  
 
F. - CONDICIONS ESPECIALS 
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APARTAT A – . CONDICIONS  TÈCNIQUES 
 
A.- OBRES A LES QUALS ES REFEREIX AQUEST PLEC:  
 
Són objecte del present Plec de Condicions totes les obres que pels diferents oficis de la  construcció amb 
inclusió de materials i mitjans auxiliars siguin necessàries per a dur a terme l'obra  projectada que es detalla en 
els plànols i altra documentació del projecte, així com totes  aquelles altres que pel caràcter de reforma sorgeixin 
durant el transcurs de les mateixes, i aquelles que  en el moment de la redacció del projecte s'haguessin pogut 
ometre i fossin necessàries per a la  completa terminació de l'obra. 
 
B.-CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS:  
 
Tots els materials tindran les condicions que per als mateixos s'especifiquen a continuació:  
 
Aigua: L'aigua de pastat de morter i formigons no contindrà substàncies nocives a l'enduriment o que alterin 
perjudicialment les condicions característiques del formigó. Es rebutjaran les aigües selenitoses, les quals 
continguin més del 1 per 100 de clorur sòdic o magnèsic i les de caràcter àcid la  amb PH que superi el 7 . Són 
admissibles sense assaig previ les aigües potables. 
 
Ciments: El ciment Portland o artificial serà de fàbrica acreditada i complirà les condicions del vigent Plec  per a la 
recepció d’aglomerants  hidràulics en obres oficials, i el disposat en el capítol II, article 5.0, de la Instrucció per al 
projecte i execució de les obres de formigó armat de 17 d'octubre de 1980  
 
S'emmagatzemarà en obra en lloc ventilat i defensat de la humitat.  
 
Sorra: La sorra que s'empri per a formigons serà de riu. Serà neta, solta, aspra i cruixent al tacte, i estarà exempta 
de substàncies orgàniques o partícules terrosses, per a això es tamitzarài rentés si fos necessari o no vingués ja 
rentada i tamitzada d'origen. 
 
Graves: La grava emprada per a formigons serà dura, silícia i compacta. Per a les bigues, peus drets o formigons 
dels forjats alleugerits amb elements ceràmics, la grandària màxima de la pedra no serà superior a la quarta part 
de la dimensió menor de l'element formigonat , ni superior a la separació de les barres, i no contindrà més d'un 6 
per 100 d'elements superiors a aquesta separació.  
 
Maons: El maó serà dur i estarà fabricat amb bones argiles. La cocció serà perfecta, donarà al golpejar-los so 
campanil. La seva fractura serà perfecta, no havent de contenir “caliches” ni cossos estranys. Haurà de ser 
perfectament pla en les seves cares, bé tallat i amb bons fronts, sent el seu color uniforme. 
 
Calç: La calç serà grassa, procedent de calcàries lliures d'argiles, no devent contenir ossos, “caliches” ni cossos 
estranys. 
 
Guix: El guix serà fi, bé cuit, exempt de terra i provindrà directament del forn.  
 
Mosaic hidràulic: Estaran fabricats amb bons materials, seran perfectament regulars de forma, no havent de 
presentar alabeig algun ni porus o esquerdes. Haurà de, a l'hora de la seva col·locació, estar perfectament fargat, 
havent estat freqüentment regat durant el seu període d'enduriment. 
Rajoles: Seran de fàbrica acreditada, no presentant esquerdes, alabeig ni qualssevol altres defectes que 
disminueixin la seva resistència i bon aspecte.  
 
 

C.-INTERPRETACIÓ DEL PROJECTE:  
 
S'entén en aquest plec que el contractista està capacitat per a la interpretació del projecte en totes les seves 
parts, o en defecte d'això té personal al seu servei per a interpretar correctament tots els documents del mateix.  
 
Totes les obres s'executaran amb estricta subjecció al present plec de Condicions, i altres documents que 
constituïxen el projecte, així com els detalls i instruccions que per a la seva millor interpretació i construcció 
facilitarà l'Arquitecte director oportunament. 
 
D.-OBRES NO ESPECIFICADES D'AQUEST PLEC:  
 
Si en el transcurs dels treballs fos necessari executar qualsevol classe d'elles que no estiguessin especificades en 
aquest Plec de Condicions, el constructor s'obligarà a executar-les conformement a les condicions i instruccions 
que a aquest efecte rebrà de l'Arquitecte director de les obres. 
 
APARTAT B. – CONDICIONS LEGALS  
 
A.-COMENÇAMENT DE LES OBRES:  
 
L’inici de les obres serà comunicat tant a l'Arquitecte director com a l'Aparellador titular de les mateixes en forma 
fefaent, signant ambdós tècnics el «assabentat» en la data que rebessin aquesta comunicació. Entenent-se en 
aquest Plec que ambdós tècnics no es faran responsables d'aquelles unitats d'obra que s'haguessin executat en 
data anterior a aquesta comunicació.  
 
Rebuda la comunicació de començament de les obres, l'Arquitecte director i l'Aparellador titular iniciaran les seves 
visites periòdiques a l'obra. Durant el transcurs de les obres l'Arquitecte director donarà les instruccions 
necessàries i suficients per a la bona execució de les mateixes, entenent-se que és obligació del contractista el 
donar compliment a les mateixes i consultar-li quantes vegades calgui tot detall que no li resultés totalment clar i 
comprensible. 
 
B.-INTERRUPCIÓ DELS TREBALLS:  
 
Quan les obres iniciades hagin de quedar interrompudes per un temps determinat o indefinit se li comunicarà a 
l'Arquitecte director en la mateixa forma que se li va comunicar l’inici de les mateixes. És obligació del contractista 
a l'interrompre els treballs en l'obra retirar tots aquelles bastides o elements de construcció que suposin un perill o 
entrebanc a terceres persones.  
 
És obligació del propietari, una vegada interrompudes les obres, el vigilar periòdicament, amb l'assessorament 
que sigui oportú, les cordes, nusos, grapes, puntals o qualsevol altre element de lligat o suport que poguessin 
deteriorar-se a causa de les inclemències atmosfèriques, així com per robatori o destrucció dolosa.  
 
Si l'Arquitecte director o l'Aparellador titular, en dues visites successives a les obres, en dies i hores de labor, 
trobés aquestes desocupades i sense personal en les mateixes, entendrà que les obres han quedat 
interrompudes per temps indefinit; així comunicaran als seus Col·legis respectius, entenent-se que des d'aquest 
moment declinen tota responsabilitat per deterioració natural de l'obra, així com dels danys que a terceres 
persones poguessin derivar de l'abandó de materials i Baslides.  
 
C.-REANUDACIO DELS TREBALLS:  
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AL reprendre's els treballs en l'obra, aquesta circumstància haurà de ser posada en coneixement de l'Arquitecte 
director i de l'Aparellador titular en forma fefaent, doncs es comprèn que l'Arquitecte director i l'Aparellador titular 
no es fan responsables d'aquelles obres o parts d'obra que s'executaren  sense el seu coneixement, i que 
ambdós tècnics no estan obligats a tenir coneixement de la reanudació  imprevista dels treballs en qualsevol de 
les seves obres que es trobés paralitzada, en particular si l'obra es troba allunyada de les seves residències. 
 
D.-FINALITZACIÓ DE LES OBRES:  
 
Quan les obres es trobin totalment acabades l'Arquitecte director certificarà aquest extrem a reserva d'allò que les 
inspeccions reglamentàries indiquessin que s'ha de reformar, entenent-se que l'obra no està en disposició d'ús 
fins que les inspeccions de reglament emetin el seu dictamen favorable, sent obligació del contractista donar 
compliment al que els inspectors manessin.  
 
I.-ÚS DE LA CONSTRUCCIO:  
 
Tot usuari de la construcció té dret a consultar a l'Arquitecte, sobre les càrregues que pot col·locar sobre els 
elements de la mateixa, entenent-se que l'usuari és responsable dels danys que poguessin derivar-se per mal ús 
de la construcció, i el propietari ho és dels danys que poguessin derivar-se per dolenta conservació de la mateixa 
o falta de les reparacions i cures que siguin normals o de reglament. 
 
APARTAT C. -CONDICIONS DE SEGURETAT  
 
A.-DEL PERSONAL DE L'OBRA:  
 
Tot operari que en raó del seu ofici hagi d'intervenir en l'obra té dret a reclamar del contractista tots aquells 
elements que d'acord amb la legislació vigent garanteixin la seva seguretat personal durant la preparació i 
execució dels treballs que li fossin encomanats. I és obligació del contractista tenir-los sempre a mà en l'obra i 
facilitar-los en condicions aptes per al seu ús.  
 
El contractista posarà aquests extrems en coneixement del personal que hagi d'intervenir en l'obra, exigint dels 
operaris l'ocupació dels elements de seguretat, quan aquests per vergonya no volguessin usar-los.  
 
B.-REGLAMENTACIONS:  
 
El contractista, abans del començament de les obres haurà de proveir-se de la legislació vigent quan es refereixi 
a la seguretat en el treball, i donar compliment a tots i cadascun dels articles d'aquesta reglamentació.  
 
C.-INSPECCIONS:  
 
A la Delegació Provincial del Ministeri del Treball correspon la inspecció de les bastides, material mòbil i elements 
de seguretat. AL començament de les obres el contractista haurà de sol·licitar en aquesta Delegació Provincial 
del Ministeri del Treball la inspecció periòdica de l'obra. Entenent-se que àdhuc sense intervenir aquesta 
sol·licitud, aquesta Delegació Provincial té dret a personar-se en l'obra en qualsevol momento 
 
D.-HORARIS, JORNALS I SEGURS:  
És obligació del contractista donar compliment al legislat i vigent, respecte d'horaris, jornals i segurs, sent només 
ell responsable de les sancions que del seu incompliment poguessin derivar-se.  
 
I.-DEL CONTRACTISTA:  
 

El contractista es comprometrà a executar les obres ajustant-se en tot cas a les disposicions laborals avui vigents. 
Recaient en ell la responsabilitat de les desgràcies que poguessin ocórrer si per negligència deixés de complir les 
condicions tan importants que en aquest Plec s'especifiquen, així com si deixa de prendre qualsevol classe de 
precaució necessària per a la seguretat en el Treball. A saber: El contractista estarà atent que no s'emprin 
rollizos, en la bastida  que les cordes, cables, grapes o qualsevol altre element de lligat es trobi en bones 
condicions d'ús, cuidarà que tot bastida dugui passamans a un metre d'altura i sòcol d'ànima plena que eviti la 
caiguda de materials o eines que poguessin ocasionar danys als vianants o a les finques confrontants, cuidarà 
que la fusta de bastides sigui escairada i de dues a tres polzades de costat menor o gruixut, sent a més de bona 
qualitat, devent estar tot tauló en bones condicions d'ús; el contractista tindrà cinturons de seguretat a la 
disposició dels operaris que hagin de realitzar algun treball amb perill de caiguda tot i que aquest perill sigui 
mínim, obligant als operaris a l'ús dels mateixos, devent denunciar a la Delegació Provincial del Ministeri de 
Treball a aquells que no vulguin emprar-los. El contractista tindrà bona cura de no emmagatzemar materials de 
construcció sobre obra executada que no estigui encara forjada, o no estigui prevista per a suportar càrregues no 
usuals en relació a la seva destinació. No col·locarà grues, torns, corrioles o altres aparells pesats sobre parts de 
l'obra que no ofereixin la suficient seguretat, cuidant en definitiva i en tot moment de la bona entibació dels pous o 
rases que s'efectuïn, i estant sempre atent a la seguretat en el treball i posant tots les cures i mitjans necessaris 
per a evitar danys a terceres persones.  
El contractista està obligat a tenir en la caseta de l'obra una farmaciola per a primeres cures, en bones condicions 
així com un jaç per al mateix ús. Quan el nombre d'obrers així ho aconselli haurà de tenir permanentment un 
Practicant en la farmaciola. L'encarregat de l'obra tindrà bona cura de rellevar del seu treball a tot aquell operari 
que li manifesti indisposició, mareig o vertigen, o a tot aquell que àdhuc sense manifestar-se'l li notés signes 
d'embriaguesa o malaltia que poguessin ocasionar-li marejos o vertigen.  
El contractista té obligació de confiar a mans expertes totes i cadascuna de les parts de l'obra, sota la vigilància 
constant de l'encarregat de la mateixa, control de l'Aparellador titular i supervisió de l'Arquitecte director 
 
F.-DEL PROPIETARI:  
 
El propietari té obligació de facilitar al contractista un exemplar complet del present projecte, a fi que pugui fer-se 
càrrec de totes i cadascuna de les obligacions que s'especifiquen en aquest Plego. En els casos de contractes 
parcials bastarà amb que li lliuri al contractista el Plego de condicions complet en tots els seus apartats, sol·licitant 
de l'Arquitecte director els exemplars necessaris.  
 
G.-DEL PRESENT PLEC:  
 
El present Plec de Condicions de Seguretat té caràcter d'ordres fefaents comunicades al contractista, el qual 
abans de donar començament als seus treballs deu reclamar del propietari almenys un exemplar complet, no 
podent després al·legar-se ignorància per ser part important del projecte. 
 
APARTAT D. -CONDICIONS DE CONTRATACIO 
 
A.-DEL CONTRACTISTA:  
 
El contractista es compromet a executar les obres ajustant-se en tot moment al present projecte, a les 
instruccions que li seran facilitades per l'Arquitecte director de les mateixes i a la legislació vigent sobre aquest 
particular.  
 
S'entén en aquest Plec de Condicions que el contractista, constructor o paleta que es fes càrrec de les obres 
coneix perfectament el seu ofici i es compromet a construir dintre de les bones normes de l'edificació. Devent 
recórrer en cas de dubte a l'Arquitecte director o bé a l'Aparellador titular de l'obra perquè verbalment o per escrit 
li donin les instruccions necessàries per a la bona execució de la mateixa.  
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El contractista cuidarà de tenir operaris experts i el material adequat. Sent facultatiu de l'Arquitecte director el 
demanar-li historial dels treballs realitzats pel contractista i el seu equip, i fins i tot indicar al propietari la 
conveniència de no signar contracte, si a la vista dels treballs no semblés capacitat per a la realització del present 
projecte. 
 
B.-DEL CONTRACTE:  
 
El contracte serà signat pel propietari i el contractista, suposant la signatura del mateix, acord amb les clàusules 
que entre ambdues parts quedin estipulades. Entenent-se, per descomptat, que és nul·la tota clàusula que s'oposi 
a l'especificat en els diversos apartats d'aquest Plec de Condicions, és nul·la així mateix tota clàusula que pugui 
servir per a emmascarar la utilització de materials de dolenta qualitat, o altres que no fossin sancionats 
favorablement pels tècnics de l'obra. És obligació del propietari, naturalment, facilitar al contractista la lectura total 
del pressupost, dels plànols i del present Plec. 
 
C.-DEL PRESSUPOST:  
 
S'entén en aquest Plec, que el pressupost base per a l'obra és el qual figura en el present projecte, redactat per 
l'Arquitecte autor del mateix. Sobre el cost d'execució material el contractista pot carregar el seu benefici Industrial 
autoritzat. Si el contractista es comprometés a fer les obres en preu menor del fixat en el projecte,s'entén que 
reduïx el seu benefici, sense minva de la qualitat de l'obra, no podent en aquest cas reclamar a l'Arquitecte gestió 
alguna davant el propietari si aquest es mostrés disconforme per ser la qualitat de l'obra inferior a la projectada.  
Si el contractista es comprometés a fer les obres en preu igual al del projecte més el benefici industrial o en un 
preu total major, s'entén que es compromet a realitzar una obra de qualitat igualo superior a la projectada. Si 
entre la redacció del projecte, amb el seu pressupost base corresponent, i la signatura del contracte de 
construcció hagués transcorregut llarg temps, o el nivell de preus mitjos hagués sofert notables alteracions, tant el 
propietari com el contractista podran sol·licitar de l'Arquitecte director la redacció de nou pressupost base.  
 
D.-CONTRACTES PARCIALS I SUBCONTRATES: 
 
Quan les contractes siguin parcials o per oficis, s'entén que cada contracte parcial estarà subjecte a les 
condicions estipulades en aquest Plec, i el mateix s'entén per als subcontractistes. Els contractistes parcials (de 
parts d'obra) i els subcontractistes es consideraran com contractistes amb caràcter general i obligacions previstes 
en els diversos apartats del present Plego de Condicions. Quan el propietari i el constructor siguin una mateixa 
persona o entitat es comprèn que no escau a contracte algun. No obstant això la qual cosa, la no existència de 
contracte no eximeix de donar compliment a l'estipulat en els diversos apartats del present Plec de Condicions. 
 
I.-RESCISIO DE CONTRACTE:  
 
El contracte pot ser rescindit per qualsevol de les causes reconegudes com vàlides en les clàusules  del mateix o 
en la vigent legislació.  Tota diferència o falta d'acord en el compliment del contracte serà resolta per via judicial, 
podent, no obstant això, si ambdues parts convenen en això, acatar la resolució dictada per un tercer perit o 
tribunal arbitral nomenat a aquest efecte.  
 
APARTAT I. -CONDICIONS ADMINISTRATIVES  
 
A.-LLICÈNCIA D'OBRES:  
 
Una vegada sol·licitada la reglamentària llicència d'obres i pagats al municipi els drets reglamentaris, no es 
donarà començament a les obres fins a tant no hagi rebut el propietari la llicència corresponent. 

La llicència d'obres s'entén que es refereix única i exclusivament a les obres que es ressenyen en el present 
projecte; tota obra o part d'obra no consignada en el mateix i que es dugués a efecte s'entén que és per compte, 
risc i responsabilitat del propietari, no responsabilitzant-se l'Arquitecte ni civil ni criminalment ni davant 
l'Administració de l'execució de les mateixes ni dels accidents o danys que succeïssin en aquestes obres o parts 
d'obra. El mateix s'entén per a obres o modificacions que es duguessin a efecte amb posterioritat a les 
inspeccions oficials.  
 
B.-DOCUMENTACIO DE L'OBRA:  
 
Quan es doni començament a les obres i durant el transcurs de les mateixes haurà d'estar en l'obra la 
documentació completa de la mateixa o, en defecte d'això, fotocòpia de tots els documents que poguessin ser 
sol·licitats pels representants de l'Autoritat. 
 
C.-RESPONSABILITATS ADMINISTRATIVES:  
 
Quan l'Arquitecte director rebi la comunicació del propietari indicant que es dóna començament a les obres, 
l'Arquitecte director té dret a suposar, i així suposarà, que el propietari es troba en possessió de la llicència 
d'obres o altres autoritzacions que fossin necessàries, no sent obligació de l'Arquitecte el demanar que li siguin 
mostrades, atès que per a això estan els Agents de l'Autoritat. S'entén, per tant, que la responsabilitat total per 
l’inici de les obres sense les llicències i autoritzacions del reglament recauen totalment sobre el propietari, no 
tenint, per tant, dret a reclamar de l'Arquitecte director gestió alguna davant l'Administració per a mitigar o anul·lar 
les sancions que per aquesta causa li fossin imposades.  
 
APARTAT F. -CONDICIONS ESPECIALS  
 
A.-OBRES SUBVENCIONADES O ACOLLIDES:  
 
Si les obres que es refereix el present projecte gaudissin de subvenció o adopció que suposi beneficis per part 
d'algun Organisme o Entitat oficial o Departaments Ministerials, a més de subjectar-se a les condicions citades en 
els apartats anteriors d'aquest Plego, s'ajustaran a les condicions especials que aquest Organisme, entitat o 
Departament Ministerial tinguin previstes per al cas.  
 
S'entén en aquest Plec que l'entitat, Organisme o Departament adoptant o que subvencionés les obres és part 
interessada en les mateixes, i en virtut d'això té dret a inspeccionar periòdicament les mateixes a fi de comprovar 
si aquestes s'ajusten a les clàusules que regeixen l'adopció o subvenció. 
 
B.-CONTRACTES EN OBRES ADOPTADES:  
 
Els propietaris que haguessin sol·licitat i obtingut adopció o subvenció ho faran constar així en el contracte que 
intervingui entre ells i el constructor, imposant-se la clàusula que les obres han de realitzar-se d'acord amb els 
reglaments que regeixin l'adopció o subvenció. Si el propietari no ho fes constar així no podrà responsabilitzar al 
constructor per incompliment dels reglaments citats, ni demanar-li indemnització pels danys i perjudicis derivats, o 
pèrdua de la subvenció o adopció. Assabentat el contractista de tots els extrems que concorrin en l'obra, deurà 
proveir-se en l'entitat, Organisme o Departament adoptant d'aquells reglaments o normes que regulin l'adopció o 
subvenció. 
 
C.-PRESSUPOSTOS EN OBRES SUBVENCIONADES:  
 
En obres que tinguessin subvenció oficial el propietari no haurà d'acceptar pressupostos de contracte inferiors al 
pressupost de projecte més benefici industrial autoritzat, atès que això suposaria engany a l'entitat o Organisme 
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subvencionador, que, com abans s'ha dit, és part interessada en l'obra. Atenint-se en tot cas, si acceptés tals 
pressupostos, a les possibles pèrdues de beneficis per incorrecta execució de l'obra, sense dret a reclamació als 
contractistes o tècnics de l'obra, ni dret a reclamar de l'Arquitecte gestió alguna per a la recuperació de beneficis 
anul·lats. 
 
D.-FACULTAT GENERAL DE L'ARQUITECTE DIRECTOR:  
 
A més de totes les facultats que corresponen a l'Arquitecte director, expressades en articles d'aquests Plecs, és 
missió específica seva l'adreça i vigilància dels treballs que en les obres es realitzin, per si o per mitjà dels seus 
representants tècnics i ells amb autoritat tècnica legal, completa i indiscutible, fins i tot sobretot el previst 
específicament en el Plec de Condicions, de Ia Edificació, sobre les persones i coses situades en l'obra i en 
relació amb els treballs que per a la execució de les obres i les seves annexos es portin a terme, podent fins i tot, 
per causa justificada, recusar al contractista, si considera que l'adoptar aquesta resolució, és útil i necessari per a 
la deguda marxa de les obres. 
  
F.-COMBUSTIBlLlTAT DE MATERIALS:  
Els materials constitutius de l'edificació tindran, excepte assaig específic per laboratori homologat, els temps de 
resistència al foc que es defineixen en les taules II.1 a II.8 de l'Apèndix II de la NBE-CPI-82. segons Reial decret 
2.059/1981, de 10 dóna abril, modificat per Reial decret 1.587/1982, de 25 de juny. 
 
“EL CONSTRUCTOR, ABANS DE L'INICI DE L'OBRA, SOL·LICITÉS DE L'APARELLADOR O ARQUITECTE 
TÈCNIC LA PRESENTACIO DEL DOCUMENT D'ESTUDI i ANÀLISI DEL PROJECTE DE EXECUCIO DES DE 
L’OPTICA DE LES SEVES FUNCIONS PROFESSIONALS EN LA EXECUCIO DE L'OBRA, I COMPRENSIU 
DELS ASPECTES REFERENTS A ORGANITZACIO, SEGURETAT, CONTROL I ECONOMIA DE LES OBRES. 
EL CONSTRUCTOR AQUESTA OBLIGAT A CONÈIXER I DONAR COMPLIMENT A LES PREVISIONS 
CONTINGUDES EN AQUEST DOCUMENT"  
 

L’ARQUITECTE TÉCNIC 

Fat.: ALEJANDRO BELTRAN HURTADO 
 




