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GENERALITATS 
 
 
ELS TÈCNICS 
  
La realització de la documentació escrita i gràfica del present projecte, 
ha estat realitzada pels Arquitectes JORDI BOSCH SANTOS, col·legiat núm. 
28363-0, amb el NIF 43.712.382-P, i per JOAN Ma. BARRUFET ROIG, 
col·legiat núm. 28358-4, amb el NIF 40.891.518-W.  
  
 
EL PROMOTOR 
  
El promotor i l'encàrrec ha estat fet per l'AJUNTAMENT de JUNEDA, amb 
domicili al carrer Major, 1 de Juneda (Lleida). 
 
  
ORDRE DE REDACCIÓ 
  
L'ordre de redacció del present projecte es realitza per encàrrec de 
l’Alcalde de Juneda, el Sr. Antonio Viles Miranda.  
 
  
OBJETE DEL PRESENT PROJECTE 
  
El present document es redacta per tal de definir i descriure els treballs 
necessaris per a la reforma i millora de la coberta del Centre cultural i 
esportiu, Pista Parc Alegria de Juneda. 
 
   
EMPLAÇAMENT I SITUACIÓ  
 
El Centre de La Pista Parc Alegria es trova situat en el carrer La Sardana, 
numero 5 de Juneda. 
 
 
PROPIETAT 
  
La titularitat dels terrenys i el centre son propietat municipal. 
  



 

DURADA DE L’OBRA 
 
El termini d’execució de la present obra es preveu en una durada màxima 
d’1 mes. 
 
 
CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA I DE LES OBRES 
 
D’acord amb l’article 11 del Real Decreto 773/2015, del 28 d’agost, pel 
que es modifiquen determinats preceptes del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprovat pel Real 
Decreto 1098/2001, del 12 d’octubre, en aquells contractes d’obres d’un 
valor inferior a 500.000 € no serà un requisit indispensable que l’empresari 
es trobi degudament classificat como a contractista d’obres de les 
Administracions Públiques. 
 
Però tanmateix, en contractes d’obres d’import inferior a 500.000 € els 
quals no requereixen classificació, els plecs hauran de recollir la 
identificació del grup o subgrup i categoria de classificació per tal que 
els empresaris puguin acreditar la seva solvència mitjançant la seva 
classificació en el seu cas. 
 
Segons la llei de contractes de les administracions públiques, la 
classificació d’empreses contractistes d’obres es: 

 
 
 
Dins el llistat de codis CPV les obres es classifiquen com: 

 
 
 

 
 
 

Grup Subgrup Categoria 
C (Edificacions) 7 (Aïllaments i impermeabilitzacions) 2 

45261000-4 Treballs de construcció de cobertes i estructures de 
tancament 

45261213-0 Col·locació de cobertes metàl·liques 
45442121-1 Treballs de pintura d’estructures 



 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ESPAI 
 
El Centre del Parc Alegria, és un recinte exterior, cobert en gran part, per 
una gran teulada formada per plaques de fibrociment.   
 
Aquest recinte, que conforma tot l'interior de la illa edificatòria, està 
format per una zona de pista, una zona d'escenari, una zona perimetral 
de llotges, amb una zona de bar i una altra de serveis.   
 
Es tracta d'un espai polivalent, usat majoritàriament durant els períodes 
de primavera, estiu i tardor, per a diferents actes culturals, esportius i 
populars. En aquest recinte té lloc la majoria d' activitats relacionades 
amb l' espectacle i el ball de les festes d' estiu.   
 
També és utilitzada per a diferents activitats esportives com l'hoquei 
patins, i com a recinte per a activitats relacionades amb l'escola de 
primària, situada al mateix carrer.    
 
El Centre del Parc Alegria, és un espai molt aprofitat en determinades 
èpoques de l'any, i suposa un recinte molt arrelat als ciutadans de 
Juneda, ja que des dels anys 70, sempre ha estat un lloc de celebracions 
culturals, populars i esportives, i que amb el pas del temps s'ha anat 
adaptant i transformant.   
 
Durant els anys 80, el recinte que era tot exterior, excepte la zona d' 
escenari, i per millorar el seu aprofitament va ser cobert tota la zona de 
pista, 35x22 m. i part del perímetre, amb una estructura de pilars i 
encavallades metàl·liques, amb una cobertura de plaques de 
fibrociment.  
La zona de la caixa de l' escenari i espais adjunts, és formada per una 
estructura de murs de ceràmica i encavallades i bigues de fusta. La 
coberta, igual que la resta de zona coberta, és de plaques de 
fibrociment. 
 
 
 
 
 



 

JUSTIFICACIÓ 
  
L' objectiu de les obres a executar, són la millora i el manteniment de la 
coberta i estructura.  
El pas dels anys ha castigat el conjunt de l'estructura i coberta.   
 
Actualment hi ha la necessitat de solucionar alguns problemes 
d'estanqueïtat de les plaques, la necessitat de retirar les plaques de 
fibrociment amb contingut d'amiant, i realitzar un manteniment de tota 
l'estructura metàl·lica.   
 
Atès que aquest recinte és utilitzat com a espai d' audicions, com obres 
de teatre, concerts i esdeveniments audio-visuals, es pretén amb les 
actuacions previstes, millorar el comportament acústic del recinte.  
Per això es preveu que les plaques de coberta i diversos panells laterals, 
tinguin funció d' absorció acústica.   
 
Tot i que sigui un espai exterior, la tipologia de coberta escollida serà del 
tipus sandvitx acústica amb aïllament intern, que contribuirà també a la 
millora del comportament tèrmic de l' espai que protegeix, en limitar la 
radiació transmesa.   
 
La superfície coberta del recinte es d’uns 1.100 m². 
 
 
  



 

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
Prèviament a l'act uació objecte d'aquest doc ument, es ret iraran les 
plaques de fibrociment, en una actuació promoguda per l' Ajuntament, i 
separada d' aquesta. 
 
Les obres consistiran en: 
 
1. La col·locació sobre les encavallades metàl·liques en formació de la 

coberta inclinada d’uns panells sand vitx aïllants d'acer del t ipus 
termo-acústic. 
Aquests panells es col·locaran també en els  panys laterals de 
l’escenari i en les encavallades laterals al llarg de tota l’estructura. 
 
Aquesta estarà formada per: 

 
o Perfil metàl•lic interior base de 0,70 mm de gruix, amb 

perforacions en les parts planes , perfilat en base d’acer 
galvanitzat o Z-Al-Mg i pre-lacat  fixat directament a l’estructura 
metàl•lica existent. 
 

o Disposició de separadors t ipus Z de xapa gal vanitzada de 1,2 
mm. de gruix,  40 o 50 mm. de  cantell, disposats segons 
sol·licitacions del projecte, amb banda de polietilè o similar a la 
cara superior de la Z i fixats al perfil suport.  
 

o Entre aquests separadors s'allotj arà un aïllant termo-acústi c, 
format per panell rígid de llana de roca de 40 o 50 mm. de gruix, 
densitat 100 kg/m3 i un vel negre antidesprendiment per la cara 
inferior.  
 

o Perfil exterior de coberta exterior de 0,6 mm. de gruix  perfilat en 
base d’acer galv anitzat o Z-Al-Mg i pre-lacat, fixat 
mecànicament als separadors Z.  

 
Els panells proporcionaran una abso rció acústica alfa (w)= 0,70 o 
0,85. 
 
Les aigües de la c oberta seran recollides a travé s d’una canal 
galvanitzada, i connectada a la xarxa existent. 
 
 



 

2. Manteniment de tota l' estructura metàl·lica formada pels pilars, 
encavallades i corretges, amb l' aplicació de dues mans de pintura 
acrílica, prèvia preparació, neteja i eliminació de possibles òxids de 
les superfícies. Així mateix es realitzaran unes comprovacions de punts 
singulars de soldadures i la revisió dels elements d'ancoratge amb 
tornilleria. 

 
Les obres es duran a terme amb totes les mesures de seguretat per a 
treballs executats en alçada, i en particular per a la coberta, d’acord 
amb l’estudi de seguretat redactat. 
 
Es disposarà d'una plataforma elevadora per als treballs d'instal·lació i 
manteniment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
 
1. Actuació en la coberta 
Instal·lació d’una coberta del tipus Sandwich termo-acústica en 
substitució de l’existent i en la col·locació dels panells en posició vertical 
en la zona de l’escenari i encavallades laterals de l’estructura. 
 
Subministrament i col•locació de sistema de coberta sandwich acústica 
EUROSILENCE  de Europerfil, mitjançant la col•locació de perfil metàl•lic 
interior Eurobase 48 CD (4.250.48)  de 0,70 mm de gruix, amb perforacions 
en les parts planes sistema Haironphone, perfilat en base d’acer 
galvanitzat o Z-Al-Mg i Pre-lacat  en revestiment de Europerfil Esmeralda 
plus (EP.C2.01) en color estàndard a definir segons D.F. (acompleix 
exigències de la norma UNE-EN 10169 segons assajos fitxes tècniques del 
fabricant), fixat directament a estructura metàl•lica existent, amb 
separació entre recolzaments segons tabulats de carregues del fabricant  
i carregues del CTE;  Disposició de separadors tipus Z de xapa 
galvanitzada de 1,2 mm. de gruix, 40 mm. de cantell i 150 mm. de 
desenvolupament, disposats segons sol·licitacions del projecte, amb 
banda de polietilè o similar a la cara superior de la Z per a ruptura de pont 
tèrmic i fixats al perfil suport. Entre aquests separadors s'allotjarà un aïllant 
termo-acústic, format per panell rígid de llana de roca de 40 mm. de 
gruix, densitat 100 kg/m3 i vel negre antidesprendiment per la cara 
inferior. Disposició de perfil de coberta Eurocover 40N (3.341.40) de 0,6 
mm. de gruix  perfilat en base d’acer galvanitzat o Z-Al-Mg i Pre-lacat  en 
revestiment de Europerfil Esmeralda plus (EP.C2.01) en color estàndard a 
definir segons D.F. (acompleix exigències de la norma UNE-EN 10169 
segons assajos fitxes tècniques del fabricant) fixat mecànicament als 
separadors Z.  
Realitzat per personal especialitzat inclòs fixació i elements auxiliars.  
Per a cobertes amb pendents superiors al 10 %. Segons normes CTE y QTG. 
Absorció acústica α (w)= 0,70 segons assaig APPLUS de 12/4469-192 de 
23.08.2012     
 
 
Es realitzaran els treballs de remats generals i de punts singulars com el 
carener, coronaments, laterals, etc, amb xapa de 0,6 mm de gruix d’acer 
galvanitzat o Z-Al-Mg, pre-lacat. 



 

També es col·locarà una canal de les mateixes característiques que els 
remats, amb un desenvolupament de 1,00 m. amb 5 plecs, i connectada 
a la xarxa vertical de sanejament existent. 
 
El panellat vertical de la façana de l’escenari i de les encavallades 
laterals, es realitzarà amb la col·locació en vertical de perfil suport interior 
Euroform 34 (4.271.34) de Europerfil, en 0,7 mm. de gruix, amb perforat 
rodó a tot ample tipus R3-T6 (23% coef.), perfilat en base d’acer 
galvanitzat i Pre-lacat  en revestiment de Europerfil Esmeralda Plus 
(EP.C2.01) en color Standard a definir segons DF, fixat directament a 
subestructura existent, amb separació entre recolzaments segons 
tabulats de carregues del fabricant i carregues del CTE, mes col·locació 
de perfil separador tipus Zeta de 50 mm. de cantell, plegat en acer 
galvanitzat de 1,20 mm. fixat al perfil suport.  
Mes col·locació d’aïllament de panell llana de roca de 50 mm. de gruix y 
40 kg/m3 de densitat i vel negre antidesprendiment per la cara inferior, 
disposat entre els separadors.  
Mes col·locació exterior en vertical de perfil Eurocover 34N (4.265.34) de 
Europerfil, en 0,6 mm. de gruix, perfilat en base d’acer galvanitzat i pre-
lacat  en revestiment de Europerfil Esmeralda Plus (EP.C2.01) en color 
Standard a definir segons DF, fixat mecànicament al separadors Zeta,  
amb distancia entre recolzaments segons tabulats de carregues del 
fabricant i carregues del CTE.  Col·locació incloent, banda de polietilè o 
similar en el ala exterior dels separadors Z per a ruptura de pont tèrmic, 
fixacions i elements auxiliars.  Segons normes CTE y QTG. Absorció acústica 
α (w)= 0,85 Classe B, segons assaig APPLUS 16/11772-279 de 10.03.2016.        
 
 
2. Actuació en l’estructura existent 
Es procedirà a la neteja i preparació de la superfície de l’estructura 
metàl·lica existent de perfileria laminada, mitjançant la projecció de raig 
de sorra seca, amb un grau de preparació Sa 1 (projecció lleugera). 
 
Posteriorment es procedirà al pintat amb pintura de poliuretà 
bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer, format per 2 capes, 
una capa d'imprimació i una capa d'acabat, amb un gruix total de 
protecció de 120 µm, aplicat de forma manual. 
 
Aquests treballs es realitzaran amb una plataforma elevadora 
telescòpica articulada i, autopropulsada. 
 
 
 



 

ANNEXES 
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Normativa tècnica general d’Edificació   

 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 
18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat (BOE 
11/03/2010) 
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 

Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

 
 

Salubritat 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) i les seves posteriors modificacions. 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
 
 
 

Sistema de condicionaments, instal∙lacions i serveis 

Instal∙lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

Instal∙lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Control de qualitat 
 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras 

RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 

UC‐85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC‐16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 
 
 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions 

Residuos y suelos contaminados para una economía circular 

Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022) 

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a 
aquellas en las que se generaron 

Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017) 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions 
 
 



ESTUDI DE LA GESTIÓ DE RESIDUS                           

D’acord amb el REAL DECRETO 210/2018, Programa de prevenció i gestió de residus i 
recursos de Catalunya (PRECAT20), el REAL DECRETO 105/2008 Regulador de la 
producció i gestió de residus de construcció i enderroc i DECRET 89/2010 pel qual 
s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), 
es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre 
la deposició controlada dels residus de la construcció. 

 
Avaluació i característiques: 

Durant el procés d’execució dels diferents treballs, es generarà els següents residus: 

 
1.  Residus petris: 

 La sorra provinent del projectat de l’estructura metàlꞏlica 
 

2.  Residus de metalls: 

 Material sobrer dels panells d’acer galvanitzat en els ajustos i colꞏlocació a 
obra 

 Material sobrer de petita perfileria d’acer laminat com a elements auxiliars de 
subjecció de panells i canals 

 
3.  Residus de processos d’embalatge: 

 Palets de fusta o plàstics provinent d’embalatges del material subministrat  
 

 

Residus de construcció total: 
 

Tipus de residus Codi LER Volum 
Sorra amb residus de pintura i vernís 080111 0,20 m³ 
Metalls 170405 1,00 m³ 
Palets de fusta i plàstics 170201-170203 5,00 m³ 
Total 6,20 m³ 

 

 

Gestió: 

  La sorra sobrant i projectada serà carregada, transportada en un contenidor i 
dipositat en un centre autoritzat. 

  La  runa  dels metall sobrers es separaran en un contenidor que serà transportat i 
dipositat en un centre de reciclatge de residus. 

  El petit volum de runa que es preveu es generi dels processos d’embalatge, com 
palets de fusta o plàstics, es realitzarà les operacions de tria i classificació de les 
diferents fraccions generades, i seran transportades fins la deixalleria municipal de 
Juneda. 

 
Juneda, setembre de 2022 
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APLICACIÓN 
Chapa metálica de acero autoportante destinada para recubrimientos y revestimientos de cubierta simple y 
sándwich. 
 
PROPIEDADES MATERIA PRIMA (Acero) 
    Espesor (mm) 
    0,60 0,70 0,75 0,80 1,00 1,20 
CONCEPTO REF. NORMA  Peso (kg/m2) 6,03 6,70 7,18 7,66 9,57 11,49 
Tolerancias dimensionales EN 10143  Ig (cm4/ml) 10,909 12,204 13,130 14,055 17,758 21,465 
Acero EN 10346  W1 (cm3/ml) 14,890 16,603 17,819 19,030 23,820 28,526 
Recubrimiento orgánico EN 10169  W2 (cm3/ml) 3,444 3,856 4,151 4,446 5,630 6,820 
 
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 
 
CONCEPTO VALOR UDS. TOLERANCIA 

 

Profundidad del perfil (h) 40 mm ± 1,0 
Altura del rigidizador 5 mm ± 1,0 
Paso de onda 341 mm ± 2,0 
Anchura de la cresta y del valle (b1,b2) (23,266) mm +2,0/-1,0 
Anchura útil (w) 1.025 mm ± 5,0 07 
Radio de plegado (r) 6 mm + 2,0 / 0,0 EN 14782:2006 
Defecto de rectitud (δ) ≤ a la tol. mm 2,0 /ml (Máx.: 10,0)  
Defecto de ortogonalidad (s) ≤ a la tol. mm ≤ 0,5% de (w) DETALLE SOLAPE 

Longitud (l) A medida.(1) mm 
l ≤ 3.000 mm +10,0/-5,0 

 

l > 3.000 mm + 20,0/-5,0 
Desviación del solape lateral (D) ≤ a la tol. mm ± 2,0 sobre 500 mm 
Ángulos y radios de curvado --- º --- 
Reacción al fuego Clase A1 (2) / Clase C-s3,d0 (3) 
(1)Longitud. Máx.: 16.990 mm; Long. Mín.: 1.200 mm 
(2) Clase A1: Según Decisión de la comisión 2010/737/UE 
(3)Clase C-s3,d0: Según Decisión de la comisión 2010/737/UE para revestimiento Plastisol PVC 
 

DETALLE SECCIÓN CHAPA DETALLE 3D 

 

 

 

CUADRO DE LUCES ADMISIBLES (m) PARA CARGAS DESCENDENTES – Flecha admisible: L/200 
 

Sobrecarga 
de uso 

(daN/m2) 

  

Espesor (mm) 
0,60 0,70 0,75 0,80 1,00 1,20 0,60 0,70 0,75 0,80 1,00 1,20 

50 2,10 2,45 2,45 2,60 3,10 3,30 2,10 2,90 2,90 2,90 3,65 3,65 
75 2,10 2,40 2,45 2,50 2,70 2,85 2,10 2,90 2,90 2,90 3,30 3,50 

100 2,05 2,20 2,25 2,30 2,45 2,60 2,10 2,65 2,75 2,80 3,00 3,20 
125 1,90 2,05 2,05 2,10 2,30 2,40 2,10 2,50 2,55 2,60 2,80 2,95 
150 1,80 1,90 1,95 2,00 2,15 2,25 2,10 2,35 2,40 2,45 2,65 2,80 
175 1,70 1,80 1,85 1,90 2,05 2,15 2,10 2,20 2,25 2,30 2,50 2,65 
200 1,60 1,75 1,75 1,80 1,95 2,05 2,00 2,10 2,15 2,20 2,40 2,50 
225 1,50 1,65 1,70 1,75 1,90 1,95 1,85 1,90 2,05 2,10 2,30 2,40 
250 1,45 1,55 1,60 1,65 1,80 1,90 1,65 1,75 1,85 1,95 2,20 2,35 
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CUADRO DE LUCES ADMISIBLES (m) PARA CARGAS ASCENDENTES (fijación en la cumbre de todos los nervios) 
 

Resistencia 
mínima de la 
fijación (kN) 

Depresión 
normal de 

viento 
(daN/m2) 

  

Espesor (mm) 
0,60 0,70 0,75 0,80 1,00 1,20 0,60 0,70 0,75 0,80 1,00 1,20 

1,70 

50 2,10 2,90 2,90 2,90 3,65 3,65 2,10 2,90 2,90 2,90 3,65 3,65 
75 2,10 2,90 2,90 2,90 3,65 3,65 2,10 2,90 2,90 2,90 3,05 3,15 

100 2,10 2,65 2,70 2,70 2,75 2,80 2,10 2,15 2,15 2,15 2,20 2,25 
125 2,05 2,10 2,10 2,10 2,15 2,20 1,65 1,70 1,70 1,70 1,70 1,75 
150 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,80 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,45 
175 1,45 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 
200 1,25 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 

3,00 

50 2,10 2,90 2,90 2,90 3,65 3,65 2,10 2,90 2,90 2,90 3,65 3,65 
75 2,10 2,90 2,90 2,90 3,65 3,65 2,10 2,90 2,90 2,90 3,65 3,65 

100 2,10 2,65 2,75 2,85 3,25 3,65 2,10 2,85 2,90 2,90 3,45 3,65 
125 2,05 2,35 2,45 2,55 2,85 3,25 2,10 2,50 2,60 2,70 3,05 3,10 
150 1,75 2,15 2,25 2,30 2,60 2,90 2,00 2,30 2,40 2,45 2,50 2,55 
175 1,45 2,00 2,05 2,10 2,40 2,70 1,85 2,10 2,10 2,10 2,10 2,15 
200 1,60 1,85 1,90 2,00 2,25 2,35 1,75 1,80 1,80 1,85 1,85 1,85 

6,00 

50 2,10 2,90 2,90 2,90 3,65 3,65 2,10 2,90 2,90 2,90 3,65 3,65 
75 2,10 2,90 2,90 2,90 3,65 3,65 2,10 2,90 2,90 2,90 3,65 3,65 

100 2,10 2,65 2,75 2,85 3,25 3,65 2,10 2,85 2,90 2,90 3,45 3,65 
125 2,05 2,35 2,45 2,55 2,85 3,25 2,10 2,50 2,60 2,70 3,05 3,45 
150 1,90 2,15 2,25 2,30 2,60 2,90 2,00 2,30 2,40 2,45 2,75 3,10 
175 1,75 2,00 2,05 2,10 2,40 2,70 1,85 2,10 2,20 2,25 2,55 2,85 
200 1,60 1,85 1,90 2,00 2,25 2,50 1,75 2,00 2,05 2,10 2,40 2,70 

 
Los valores de carga ascendentes anteriores tienen en cuenta la resistencia característica mínima de la fijación indicada, 
aplicado un coeficiente de seguridad de 1,15. 
 
CUADRO DE LUCES ADMISIBLES (m) PARA CARGAS ASCENDENTES (fijación en todos los valles) 
 

Espesor del 
soporte (mm) 

Depresión 
normal de 

viento 
(daN/m2) 

  

Espesor (mm) 
0,60 0,70 0,75 0,80 1,00 1,20 0,60 0,70 0,75 0,80 1,00 1,20 

1,5 ≤ e ≤ 3,0 

50 2,10 2,90 2,90 2,90 3,65 3,65 2,10 2,90 2,90 2,90 3,65 3,65 
75 2,10 2,90 2,90 2,90 3,65 3,65 2,10 2,90 2,90 2,90 3,65 3,65 

100 2,10 2,65 2,75 2,85 3,25 3,65 2,10 2,90 2,90 2,90 3,65 3,65 
125 2,05 2,35 2,45 2,55 2,85 3,25 2,10 2,65 2,75 2,85 3,25 3,65 
150 1,90 2,15 2,25 2,30 2,60 2,90 2,10 2,40 2,60 2,60 2,95 3,30 
175 1,75 2,00 2,05 2,10 2,40 2,70 2,05 2,25 2,30 2,40 2,70 2,85 
200 1,60 1,85 1,90 2,00 2,25 2,50 1,75 2,10 2,15 2,25 2,45 2,50 

e > 3,00 

50 2,10 2,90 2,90 2,90 3,65 3,65 2,10 2,90 2,90 2,90 3,65 3,65 
75 2,10 2,90 2,90 2,90 3,65 3,65 2,10 2,90 2,90 2,90 3,65 3,65 

100 2,10 2,65 2,75 2,85 3,25 3,65 2,10 2,90 2,90 2,90 3,65 3,65 
125 2,05 2,35 2,45 2,55 2,85 3,25 2,10 2,65 2,75 2,85 3,25 3,65 
150 1,90 2,15 2,25 2,30 2,60 2,90 2,10 2,40 2,60 2,60 2,95 3,30 
175 1,75 2,00 2,05 2,10 2,40 2,70 2,05 2,25 2,30 2,40 2,70 3,05 
200 1,60 1,85 1,90 2,00 2,25 2,50 1,75 2,10 2,15 2,25 2,50 2,85 

 
Los valores de carga ascendentes anteriores tienen en cuenta una resistencia de cálculo mínima de la fijación (en daN) en 
función de la combinación de soporte y espesor de chapa siguiente. 
 

Espesor del soporte de 
acero (mm) 

Espesor (mm) 
0,60 0,70 0,75 0,80 1,00 1,20 

1,5 ≤ e ≤ 3,0 300 300 300 300 300 300 
e > 3,00 300 360 400 440 600 600 

 
Para cualquier aclaración sobre el presente documento puede contactar con el Departamento Técnico (tecnico@europerfil.es o vía telefónica). 
EUROPERFIL, S.A. se reserva, en cualquier caso, los derechos de cambio del presente documento sin previo aviso. 
 



 

Absorción acústica 
EUROSILENCE B – 0,70  

Ensayo APPLUS de 26-01-2012  
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DESCRIPCIÓN: 
 
Sistema para cubierta de obturación, con excelentes prestaciones de absorción acústica. 

 
ÁMBITO DE APLICACIÓN: 
 
Absorción de baja frecuencia, especial para maquinaria tipo prensas, motores, compresores y en 
cualquier actividad con ruido interior en frecuencias alrededor de 400-1000 hz. como salas de 
conferencias, polideportivos no próximos a viviendas, textil, metal, mercados… 
 

Absorción α(w) 0,70: apto para solicitaciones C.T.E.  
 

 

 

 
 

 

COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: 
 

 CARACTERISTICAS TÉCNICAS:  

1. Perfiles gamma EUROBASE con perforado 
HAIRONPHONE 

2. Lana de roca 
3. EUROAISLANTE PIR 
4 y 5. Fijaciones 
 

 Absorción    

Alfa Sabine α(w) 0,70  

Clase C (0,60 a 0,75)  

Forma L  

   
Absorción acústica en cámara reverberante según UNE-EN ISO 354:2004 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Nota: Transmitáncia térmica: U= 0,39 W/m2*K 
 
 
 

Frecuencia Hz 125 250 500 1000 2000 4000 

Alfa Sabine 0,29 0,81 0,91 0,82 0,66 0,57 

Ensayo realizado en APPLUS el 26-01-2012 
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APLICACIÓN 
Chapa metálica perforada de acero autoportante destinada para recubrimientos y revestimientos como perfil 
de soporte de cubierta deck. 
 
PROPIEDADES MATERIA PRIMA (Acero) 
    Espesor (mm) 

    0,70 0,75 0,80 0,88 1,00 1,20 
CONCEPTO REF. NORMA  Peso (kg/m2) 6,87 7,36 7,85 8,64 9,81 11,78 
Tolerancias dimensionales EN 10143  Ig (cm4/ml) 22,598 24,310 26,022 28,761 32,869 39,717 
Acero EN 10346  W1 (cm3/ml) 6,261 6,731 7,200 7,949 9,069 10,929 
Recubrimiento orgánico EN 10169  W2 (cm3/ml) 17,923 19,243 20,557 22,650 25,764 30,889 
 
 
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 
 
CONCEPTO VALOR UDS. TOLERANCIA 

 

Profundidad del perfil (h) 48 mm ± 1,0 
Altura del rigidizador 4 mm ± 1,0 
Paso de onda 250 mm ± 2,0 
Anchura de la cresta y del valle (b1,b2) (20,180) mm +2,0/-1,0 
Anchura útil (w) 1.010 mm ± 5,0 07 
Radio de plegado (r) 6 mm + 2,0 / 0,0 EN 14782:2006 
Defecto de rectitud (δ) ≤ a la tol. mm 2,0 /ml (Máx.: 10,0)  
Defecto de ortogonalidad (s) ≤ a la tol. mm ≤ 0,5% de (w) DETALLE SOLAPE 

Longitud (l) A medida.(1) mm 
l ≤ 3.000 mm +10,0/-5,0 

 

l > 3.000 mm + 20,0/-5,0 
Desviación del solape lateral (D) ≤ a la tol. mm ± 2,0 sobre 500 mm 
Ángulos y radios de curvado --- º --- 
Reacción al fuego Clase A1 (2) / Clase C-s3,d0 (3) 
(1)Longitud. Máx.: 14.000 mm; Long. Mín.: 1.200 mm 
(2) Clase A1: Según Decisión de la comisión 2010/737/UE 
(3)Clase C-s3,d0: Según Decisión de la comisión 2010/737/UE para revestimiento Plastisol PVC 
 

DETALLE SECCIÓN CHAPA DETALLE 3D 

 

 

 
CUADRO DE LUCES ADMISIBLES (m) – Flecha admisible: L/200 
 
 

Sobrecarga 
de uso 
(kN/m2) 

Cargas 
permanentes 

(kN/m2) 

   

Thickness (mm) 
0,70 0,75 0,80 0,88 1,00 1,20 0,70 0,75 0,80 0,88 1,00 1,20 0,70 0,75 0,80 0,88 1,00 1,20 

1,00 

0,15 2,53 2,59 2,64 2,73 2,85 3,01 3,21 3,31 3,41 3,52 3,68 3,89 3,07 3,14 3,21 3,31 3,46 3,66 
0,20 2,52 2,57 2,62 2,70 2,81 2,97 3,14 3,25 3,35 3,49 3,63 3,84 3,06 3,12 3,19 3,28 3,42 3,61 
0,25 2,48 2,54 2,59 2,67 2,78 2,94 3,08 3,18 3,28 3,43 3,59 3,79 3,02 3,08 3,15 3,24 3,37 3,57 
1,00 2,14 2,18 2,23 2,30 2,40 2,54 2,46 2,54 2,62 2,75 2,92 3,18 2,60 2,65 2,71 2,79 2,91 3,08 

1,25 
0,15 2,35 2,40 2,45 2,53 2,64 2,81 2,92 3,02 3,11 3,25 3,41 3,63 2,85 2,92 2,98 3,08 3,21 3,41 
0,25 2,34 2,40 2,45 2,52 2,62 2,78 2,83 2,92 3,01 3,15 3,35 3,59 2,85 2,91 2,97 3,06 3,19 3,37 

1,50 
0,15 2,21 2,26 2,31 2,38 2,49 2,64 2,70 2,79 2,88 3,01 3,20 3,41 2,68 2,74 2,80 2,89 3,02 3,21 
0,25 2,21 2,26 2,31 2,38 2,49 2,64 2,62 2,71 2,80 2,93 3,11 3,39 2,68 2,74 2,80 2,89 3,02 3,21 
1,20 1,94 1,98 2,02 2,09 2,18 2,31 2,13 2,20 2,27 2,38 2,53 2,76 2,24 2,31 2,39 2,50 2,64 2,80 

1,75 
0,15 2,10 2,15 2,19 2,26 2,36 2,51 2,52 2,61 2,69 2,81 2,99 3,24 2,55 2,61 2,66 2,75 2,87 3,05 
0,25 2,10 2,15 2,19 2,26 2,36 2,51 2,46 2,54 2,62 2,75 2,92 3,18 2,55 2,61 2,66 2,75 2,87 3,05 

2,00 
0,15 2,01 2,05 2,10 2,16 2,26 2,40 2,38 2,46 2,53 2,65 2,82 3,08 2,44 2,49 2,55 2,63 2,74 2,92 
0,25 2,01 2,05 2,10 2,16 2,26 2,40 2,32 2,40 2,48 2,60 2,76 3,01 2,41 2,49 2,55 2,63 2,74 2,92 
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PERFORACIÓN  
 

DETALLE 3D COEFICIENTE DE ABSORCIÓN ACÚSTICA 

 

 
 
Esta perforación se realiza únicamente en el valle. 
 
 
 
 
 
 
Para cualquier aclaración sobre el presente documento puede contactar con el Departamento Técnico (tecnico@europerfil.com o vía telefónica). 
EUROPERFIL, S.A. se reserva, en cualquier caso, los derechos de cambio del presente documento sin previo aviso. 
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R2T3,5 (29,58%) 
 

 
PRESIÓN SUCCIÓN 

Espesor (mm) 
Luz VANO (m) 0,60 0,70 0,75 0,80 1,00 1,20 0,60 0,70 0,75 0,80 1,00 1,20 

1,25 197      197      
1,50 114 168 180 192   114 168 180 192   
1,75 72 106 113 121 151 181 72 106 113 121 151 181 
2,00  71 76 81 101 121  71 76 81 101 121 
2,25   53 57 71 85   53 57 71 85 
2,50     52 62     52 62 

 

 
PRESIÓN SUCCIÓN 

Espesor (mm) 
Luz VANO (m) 0,60 0,70 0,75 0,80 1,00 1,20 0,60 0,70 0,75 0,80 1,00 1,20 

2,00 96 124 133 143 179  96 113 122 131 171  
2,25 68 88 94 101 126 151 68 85 91 97 122 150 
2,50  65 69 73 92 110  66 70 74 91 110 
2,75   52 55 69 83  52 55 58 70 83 
3,00     53 64     54 64 
3,25      50      50 

 
R3T6 (22,65%) 
 

 
PRESIÓN SUCCIÓN 

Espesor (mm) 
Luz VANO (m) 0,60 0,70 0,75 0,80 1,00 1,20 0,60 0,70 0,75 0,80 1,00 1,20 

1,50 125 185 198    125 185 198    
1,75 79 116 125 133 166 199 79 116 125 133 166 199 
2,00 53 78 83 89 111 133 53 78 83 89 111 133 
2,25  55 59 62 78 94  55 59 62 78 94 
2,50     57 68     57 68 
2,75      51      51 

 

 
PRESIÓN SUCCIÓN 

Espesor (mm) 
Luz VANO (m) 0,60 0,70 0,75 0,80 1,00 1,20 0,60 0,70 0,75 0,80 1,00 1,20 

2,00 106 138 148 158 197  106 129 140 152 196  
2,25 74 97 104 111 138 166 74 92 100 107 137 166 
2,50 54 70 75 81 101 121 54 68 73 79 100 121 
2,75  53 57 61 76 91  52 56 59 75 91 
3,00     58 70     58 70 
3,25      55      55 

 
Perforado no homologado. 
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R3T8,66 (10,87%) 
 

 
PRESIÓN SUCCIÓN 

Espesor (mm) 
Luz VANO (m) 0,60 0,70 0,75 0,80 1,00 1,20 0,60 0,70 0,75 0,80 1,00 1,20 

1,50 144      144      
1,75 91 134 143 153 191  91 134 143 153 191  
2,00 61 90 96 102 128 154 61 90 96 102 128 154 
2,25  63 67 72 90 108  63 67 72 90 108 
2,50    52 66 79    52 66 79 
2,75      59      59 

 

 
PRESIÓN SUCCIÓN 

Espesor (mm) 
Luz VANO (m) 0,60 0,70 0,75 0,80 1,00 1,20 0,60 0,70 0,75 0,80 1,00 1,20 

2,00 122 159 170 182   122 148 161 174   
2,25 86 112 119 127 159 191 86 108 116 124 159 191 
2,50 62 81 87 93 116 139 62 81 86 92 116 139 
2,75  61 65 70 87 105  62 66 70 87 105 
3,00   50 54 67 81   52 55 67 81 
3,25     53 63     53 63 

 
R5T8 (35,39%) 
 

 
PRESIÓN SUCCIÓN 

Espesor (mm) 
Luz VANO (m) 0,60 0,70 0,75 0,80 1,00 1,20 0,60 0,70 0,75 0,80 1,00 1,20 

1,25 181      181      
1,50 105 154 165 176   105 154 165 176   
1,75 66 97 104 111 139 166 66 97 104 111 139 166 
2,00  65 70 74 93 111  65 70 74 93 111 
2,25    52 65 78    52 65 78 
2,50      57      57 

 

 
PRESIÓN SUCCIÓN 

Espesor (mm) 
Luz VANO (m) 0,60 0,70 0,75 0,80 1,00 1,20 0,60 0,70 0,75 0,80 1,00 1,20 

1,75 132 164 178 192   131 142 153 166   
2,00 88 112 121 130 164 197 88 104 111 119 153 192 
2,25 62 81 86 92 115 139 62 79 84 89 111 136 
2,50  60 64 68 84 101  61 65 68 84 100 
2,75    51 63 76   51 54 64 76 
3,00      58     51 59 

 
Perforado no homologado. 
 
 
 
 
Para cualquier aclaración sobre el presente documento puede contactar con el Departamento Técnico (tecnico@europerfil.com o vía telefónica). 
EUROPERFIL, S.A. se reserva, en cualquier caso, los derechos de cambio del presente documento sin previo aviso. 

 
 
 
  



 

Absorción acústica 
        EUROSILENCE B – 0,85   

Ensayo APPLUS de 04-02-2016  
 

CENTRAL       Avda. de la Granvía, 179 • 08908 L’Hospitalet de Llobregat  •  BARCELONA  •  Tel.: +34 93 261 63 33  Fax: +34 93 261 63 38 
comercial@europerfil.es www.europerfil.es                                                                           

 

DESCRIPCIÓN: 
 
Sistema para trasdosado interior de fachada, con excelentes prestaciones de absorción acústica. 

 
ÁMBITO DE APLICACIÓN: 
 
Absorción de altas frecuencias, especial para maquinaria tipo prensas, motores, compresores y en cualquier 
actividad con ruido interior en frecuencias entre 500-4000 hz., como salas de conferencias, polideportivos no 
próximos a viviendas, textil, metal, mercados… 
 

Absorción αααα(w) 0,85: apto para solicitaciones C.T.E.  
 

 

 

 

 
 

 

 

COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: 
 

 CARACTERISTICAS TÉCNICAS:  

1. Perfiles gamma EUROFORM con perforado 
redondo a todo ancho. 

2. Lana de roca 
3. Perfil separador Z en acero galvanizado 

dispuesto cada 2.400 mm. 
 
 

 Absorción    

Alfa Sabine α(w) 0,85  

Clase B (0,80 a 0,85)  

Forma H  

   
Absorción acústica en cámara reverberante según UNE-EN ISO 354:2004 

 

 

 

          

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Frecuencia Hz 125 250 500 1000 2000 4000 

Alfa Sabine 0,19 0,52 0,93 0,93 1,01 1,01 

Ensayo realizado en APPLUS el 04-02-2016 

 





 

CONTROL DE QUALITAT 
 

La justificació del compliment DEL DECRET 375/88 de Control de Qualitat, en 

aquesta obra no conté controls. 

 

En referència als diferents controls que s’hauran de dur a terme en la recepció i 

el procés executiu de les obres que assenyala el CTE, aquests són: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procés constructiu 
Controls de recepció (1) Control 

d’execució (2) 
Control d’obra 
acabada (3) a) Documentació 

subministraments 
b) Distintius 

qualitat c) Assaigs 

Moviment de terres      
Fonaments      
Estructures      
     Fusta      
     Formigó      
     Acer      
     Fàbrica      
     Prefabricades      
Cobertes x x  x x 
Tancaments exteriors      
Tancaments interiors      
Impermeabilitzacions      
Aïllaments      
Acabats (verticals i sostres). Pintura    x x 
Paviments      
Elements practicables      
Elements de protecció i senyalització      
Sanejament      
Calefacció      
Climatització      
Electricitat       
Gas      
Aigua, ACS, contribució solar      
Protecció al foc (IPC)      
Parallamps      
Telecomunicacions (ICT)      
Transport i aparells elevadors      



 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
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B -  MATERIALS I COMPOSTOS 
 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B03L- -  SORRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03L-05MZ. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra 
procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment 
autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Sorra de marbre blanc 
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:     - De pedra calcària     - De pedra granítica 
- Sorra per a confecció de morters 
- Sorra per a reblert de rases amb canonades 
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han 
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li 
fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un 
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi 
explícitament la DF. 
No ha de tenir margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques 
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, 
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, 
els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser 
adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits: 
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses:     - Material ceràmic:  <= 5% del pes     - Partícules 
lleugeres:  <= 1% del pes     - Asfalt:  <= 1% del pes     - Altres:  <= 1,0 % del pes 
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de 
l'EHE. 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la 
confecció del formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; 
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Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 
kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 
0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe 
d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15% 
Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50 
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a 
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus 
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la 
possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig 
descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de 
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2. 
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid. 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut:     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí:     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig no calcari 
per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe específica d'exposició: <= 6% en 
pes     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap 
classe específica d'exposició: <= 10% en pes 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75 
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut:     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí:     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig calcari 
per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica d'exposició: <= 10% en 
pes     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 
específica d'exposició: <= 16% en pes 
Valor blau de metilè(UNE 83130): 
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
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¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+ 
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de 
la construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o 
química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc 
d'utilització. 
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes 
de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades. 
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la 
direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen 
les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat. 
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i 
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana 
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un 
terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han 
d'emmagatzemar per separat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el 
Real Decreto 314/2006. 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat 
pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
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- Nom del peticionari 
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies 
de l'àrid subministrat. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a 
carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per 
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a 
edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs 
d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. 
* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals 
de cada estat membre:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a 
edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs 
d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre, - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres 
públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha 
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha 
d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no 
compleixen amb l'article 28.4.1. 
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 
- Naturalesa del material 
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 
- Presència d'impureses 
- Detalls de la seva procedència 
- Altre informació que resulti rellevant 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva 
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de 
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE. 
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat 
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions 
de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de 
suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, 
abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas 
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de 
les especificacions: 
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 
- Terrossos d'argila (UNE 7133). 
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 
específic 2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 
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- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Assaig d'identificació per raigs X. 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera 
necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents. 
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant 
rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o CODI 
ESTRUCTURAL. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de 
condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les 
dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica 
d'exposició 
- 75, en la resta de casos 
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques 
que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si 
l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent: 
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% 
en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la 
presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva 
detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus 
caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les 
d'un que tingui els mateixos components però sense els fins. 
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries 
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A5- -  CARGOL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A5-06VX. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva 
superfície una hèlice contínua. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cargols autoroscants amb volandera 
- Cargols taptite d'acer inoxidable 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la 
llargària de la rosca, en relació amb la seva llargària (UNE 17-051). 
La forma del perfil de la rosca ha de permetre que el cargol faci l'efecte d'una broca, fent a 
la vegada el forat i la rosca. 
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines. 
ACABAT CADMIAT: 
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir 
taques ni imperfeccions superficials. 
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ACABAT GALVANITZAT: 
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir 
taques ni imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A6- -  CARGOL D'ACER INOXIDABLE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A6-12X4. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva 
superfície una hèlice contínua. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cargols autoroscants amb volandera 
- Cargols taptite d'acer inoxidable 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la 
llargària de la rosca, en relació amb la seva llargària (UNE 17-051). 
La forma del perfil de la rosca ha de permetre que el cargol faci l'efecte d'una broca, fent a 
la vegada el forat i la rosca. 
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines. 
ACABAT CADMIAT: 
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir 
taques ni imperfeccions superficials. 
ACABAT GALVANITZAT: 
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir 
taques ni imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B4 -  ESTRUCTURES 
 
B44 -  MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
 
B44Z- -  PERFIL D'ACER PER A ESTRUCTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B44Z-0LWQ. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o 
treballats a taller. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer 
S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o 
planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer 
S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H 
o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1 
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons 
UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la corrosió 
atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Amb soldadura 
- Amb cargols 
S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb 
resistència millorada a la corrosió atmosfèrica): 
- Una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix 
les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE-
EN 10025-1 i PNE-EN 10025-5 
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les 
següents normes: 
- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 
- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 
- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 
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- Perfil T:  UNE-EN 10055 
- Rodó:  UNE-EN 10060 
- Quadrat:  UNE-EN 10059 
- Rectangular:  UNE-EN 10058 
- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051 
PERFILS FORADATS: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de 
les normes de condicions tècniques de subministrament següents: 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1 
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes: 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2 
PERFILS CONFORMATS EN FRED: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les 
determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament del producte de 
partida. 
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de 
la norma UNE-EN 10162. 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA: 
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment 
de soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del 
material base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del 
material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base. 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors 
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats 
segons l'UNE-EN 287-1. 
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són 
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar 
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir 
seques i lliures de condensacions. 
S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la 
superfície d'acer. 
S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar. 
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició 
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar 
siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals. 
L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin 
dintre de les toleràncies establertes. 
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han 
d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals. 
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un 
enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del 
precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base. 
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de 
cada passada abans de fer la següent. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per 
mitjà d'una picola i d'un raspall. 
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts 
a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb 
l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil. 
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 
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Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall 
manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si 
s'eliminin les restes d'escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les 
característiques del material no queden per sota dels valors especificats. 
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El 
doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del 
producte. No s'admeten les martellades. 
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS: 
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals 
d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els 
requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i 
pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin 
com a calibrats. 
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la 
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a 
mínim: 
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap 
del cargol. 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar 
volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el 
xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades 
de la forma següent: 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira 
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment 
sempre que proporcioni un acabat equivalent. 
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits 
establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 
640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que 
travessin dues o més peces. 
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o 
punxonatge de dos forats i posterior oxitall. 
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de 
condicions tècniques particulars. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de 
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després 
del muntatge. 
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar 
fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest 
procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari 
s'han de fer cicles addicionals de collat . 
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el 
que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de 
fer cicles addicionals de collat. 
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de 
collats fins al pretesat mínim, s'afluixin. 
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de la clau dinamomètrica. 
- Mètode de la femella indicadora. 
- Mètode convinat. 
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall 
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manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si 
s'eliminin les restes d'escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les 
característiques del material no queden per sota dels valors especificats. 
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El 
doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del 
producte. No s'admeten les martellades. 
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3 
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la 
peça. 
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 
Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades 
adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 
Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel 
fabricant per al producte a aplicar. 
La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No 
s'utilitzarà si ha superat el temps de vida útil o el temps d'enduriment després de l'obertura 
del recipient. 
Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent. 
Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua 
durant un cert temps. 
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a 
menys de 150 mm de la zona a soldar. 
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament 
l'escòria. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de 
tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió. 
PERFILS GALVANITZATS: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons 
correspongui. 
S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització. 
Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o purga. 
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura 
anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe 
amb el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, 
d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: 
Condiciones técnicas generales de suministro. 
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: 
Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados. 
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no 



Reforma de la Coberta del Centre Cultural Parc Alegria de JUNEDA 
 
 
 
 

 
 Pàgina:  11 
 

aleado de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y 
de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. 
Tolerancias dimensionales y de la sección transversal. 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 
Estructural (EAE). 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A. 
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas 
para edificación. 
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 
Estructural (EAE). 
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a 
Hormigones y Acero (PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER LAMINAT I PERFILS D'ACER 
BUITS: 
Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva 
designació abreujada 
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per colades) 
i, si és aplicable, la mostra 
- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable) 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 
28 de juliol 
La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la 
secció transversal de tall. 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta 
adherida al paquet o sobre el primer producte del mateix. 
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a 
ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó:      - Sistema 2+: 
Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el 
producte acompanyat per: 
- El número d'identificació de l'organisme de certificació 
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 
- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és 
procedent) 
- Referència a la norma EN 10025-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:     - 
Designació del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, segons 
el capítol 2 de la norma EN 10025-1     - Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de 
les normes EN 10025-2 a EN 10025-6 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER CONFORMATS: 
Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que 
contingui la següent informació: 
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 
- Tipus i qualitat de l'acer 
- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es 
requereix, el marcatge CE 
- Nom o logotipus del fabricant 
- Codi de producció 
- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable) 
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text 
clar 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS: 
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Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
- La designació abreujada 
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 
- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple el número 
de comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document 
corresponent (únicament aplicable als perfils foradats conformats en fred) 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida 
al paquet. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de 
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient. 
Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques 
geomètriques com a mínim sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament del material es 
realitzarà amb la inspecció requerida (UNE-EN 10204). 
A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents condicions: 
- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer 
- Procedència de fabricant 
- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció:     - Sèrie lleugera:  e 
<= 16 mm     - Sèrie mitja:  16 mm <= e <= 40 mm     - Sèrie pesada:  e > 40 mm 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 
següents: 
- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot. 
- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs:     - Determinació quantitativa de 
sofre (UNE 7-019)     - Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029)     - Determinació del 
contingut de nitrogen (UNE 36-317-1)     - Determinació quantitativa del contingut de carboni 
(UNE 7014) 
- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs:     
- Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027)     - Determinació gravimètrica de silici 
(UNE 7028)     - Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1)     - 
Determinació de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1) 
- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents 
assaigs:     - Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492) 
- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN 
ISO 1461, UNE-EN ISO 2178). 
OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES: 
Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes. 
Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació: 
- Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació previst, i assaig 
a tracció (UNE-EN ISO 15792-2). Abans d'aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la 
soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que el cordó està totalment ple de 
material d'aportació. 
- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 
- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els criteris 
establerts a la norma UNE-EN ISO 14284. 
En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran segons els 
criteris establerts a les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres 
seguiran els criteris establerts a l'annex A de l'UNE EN 10025-1. 
Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377. 
Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-1. 
En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència) 
s'aplicarà la  UNE 10045-1. També son d'aplicació els següents requeriments: 
- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm 
- Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm 
Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes 
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originals, així com la seva localització i orientació del producte. 
Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma 
UNE-EN 10219-1 seguint els parametres de la taula D.1 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin 
marcats adequadament. 
Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, aquest és 
acceptable. 
Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig 
alguna anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta, 
irregular funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig es considerarà nul i caldrà 
repetir-lo correctament amb una nova proveta. 
Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2 
contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que 
s'està assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat 
d'inspecció serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà. 
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es 
rebutjarà la peça incorrecta. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, 
fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes 
correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes 
actuacions segons el resultat. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES: 
El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades. 
En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona 
d'influència de la soldadura. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B5 -  COBERTES 
 
B5Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
B5ZA -  MATERIALS PER A CARENERS 
 
B5ZA0- -  CARENER DE PLANXA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B5ZA0-0J5R. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Materials i peces especials per a formació de careners de coberta. 
S'han considerat els elements següents: 
- Carener format amb planxa obtinguda per un procés de laminació 
S'han considerat els tipus de planxa següents: 
- Planxa de zinc 
- Planxa de coure 
- Planxa d'acer galvanitzat 
ELEMENTS DE PLANXA: 
La superfície ha de ser llisa i plana. 
Les arestes han de ser rectes i escairades. 
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant. 
El gruix de la planxa ha de ser constant. 
No ha de tenir cops, senyals de corrosió, doblecs ni altres deformacions o defectes 
superficials. 
Toleràncies: 
- Desenvolupament:  ± 3 mm 
PEÇA DE PLANXA DE ZINC: 
Contingut de zinc (UNE 37-301):  99,95% 
Llargària:  200 - 300 cm 
Toleràncies: 
- Impureses (UNE 37-301):  Ha de complir 
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- Gruix:  ± 0,03 mm 
- Llargària:  ± 5 mm 
PEÇA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Contingut de zinc (UNE 36-130):  98,5% 
Toleràncies: 
- Gruix:  ± 0,1 mm 
- Llargària nominal: + 3%, - 0% 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELEMENTS DE PLANXA: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PECES DE CERÀMICA O DE PLANXA DE ZINC O COURE 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
XAPA D'ACER GALVANITZAT: 
* UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos 
galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7J -  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
 
B7JE- -  MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7JE-0GTM. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar 
un junt entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent, 
amb sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre 
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú 
de polisulfurs amb additius i càrregues 
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i 
càrregues d'elasticitat permanent 
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en 
dispersió aquosa, amb additius i càrregues 
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent 
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de 
plasticitat permanent 
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, 
resines, fibres minerals i elastómers 
- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i 
càrregues minerals 
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- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible 
- Massilla per a junt de plaques de guix laminat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, 
la resta de massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb 
pistola. 
Característiques físiques: 
+------------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦ 
¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦  temperatura¦ 
¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦ 
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦ -45 - +200°C¦ 
¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦     -       ¦ 
¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦   30%     ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦  15-25%   ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦monocomponent   ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦   25%     ¦ -50 - +80°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦  10-15%   ¦ -15 - +80°C ¦ 
¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦   10%     ¦ -20 - +70°C ¦ 
¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦   10%     ¦ -15 - +80°C ¦ 
+------------------------------------------------------------------+ 
Característiques mecàniques: 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus massilla   ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa  ¦ 
¦                 ¦  la tracció ¦100% d'allargament     ¦Shore A  ¦ 
¦                 ¦   (N/mm2)   ¦  (N/mm2)              ¦         ¦ 
¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦ 
¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦ 
¦Silicona àcida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦ 
¦ó bàsica         ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Polisulfur       ¦   >= 2,5    ¦          -            ¦   60°   ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Poliuretà        ¦   >= 1,5    ¦          0,3          ¦30° - 35°¦ 
¦monocomponent    ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm2    ¦         ¦ 
¦                 ¦             ¦(polimerització ràpida)¦         ¦ 
¦Poliuretà        ¦      -      ¦         1,5           ¦    -    ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Acrílica         ¦      -      ¦          0,1          ¦    -    ¦ 
¦De butils        ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦ 
+-----------------------------------------------------------------+ 
MASSILLA DE SILICONA: 
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una 
massa consistent i elàstica. 
Base:  Cautxú-silicona 
Allargament fins al trencament: 
- Neutra:  >= 500% 
- Àcida o bàsica:  >= 400% 
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT: 
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material 
elastomèric que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat. 
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
Base:  Polisulfurs + reactiu 
Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C 
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT: 
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una 
massa consistent i elàstica. 
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
Base: 
- Monocomponent:  Poliuretà 
- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu 
Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C 
MASSILLA ACRÍLICA: 
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una 
pasta tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat. 



Reforma de la Coberta del Centre Cultural Parc Alegria de JUNEDA 
 
 
 
 

 
 Pàgina:  16 
 

Base:  Polímers acrílics 
MASSILLA DE BUTILS: 
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en 
una pasta tixotròpica elàstica. 
Base:  Cautxú-butil 
MASSILLA D'OLEO-RESINES: 
En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté 
l'interior plàstic. 
Base:  Oleo-resines 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar 
un producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per abocament, 
pressió o extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva preparació. 
Base:  Cautxú-asfalt 
Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C 
MASSILLA ASFÀLTICA: 
Resiliència a 25°C:  78% 
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL: 
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min 
Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3 
Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C 
Resistència a la tracció (DIN 53571) 
- a 20°C:  15 N/cm2 
- a -20°C:  20 N/cm2 
Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2 
Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C 
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació. 
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació. 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 
Característiques físiques: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència      ¦ 
¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦ 
¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)¦ 
¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                ¦ 
¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦ 
¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 
¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                ¦ 
¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: En envàs hermètic. 
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O 
ASFÀLTICA: 
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en 
posició vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C. 
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos. 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim 
d'emmagatzematge sis mesos. 
ESCUMA DE POLIURETÀ: 
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a 
temperatura ambient al voltant dels 20°C. 
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Ha de portar impreses les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà) 
- Instruccions d'ús 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix) 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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P -  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 
 
P1 -  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COLꞏLECTIVES I MESURES PREVENTIVES 
 
P12 -  IMPLANTACIONS D'OBRA 
 
P122- -  AMORTITZACIÓ DIÀRIA DE PLATAFORMA ELEVADORA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P122-NOU1. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics que formen una estructura per apuntalar un 
element vertical, així com lloguer diari de la bastida muntada, o lloguer de plataformes 
elevadores mòbils per a realització de treball en alçada. 
AMORTITZACIÓ DIÀRIA DE PLATAFORMA ELEVADORA: 
La plataforma elevadora ha d'estar sobre un paviment horitzontal, indeformable per la càrrega 
de la plataforma. 
La manipulació de la plataforma només la pot realitzar personal especialitzat que tingui 
formació específica del seu funcionament. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l'existència 
de serveis, especialment línies elèctriques que puguin interferir, etc. 
No s'han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu. 
Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat. 
S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti més d'un tram de bastida sense 
arriostrar. 
No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els 
arriostraments, fixacions i proteccions col·locats. 
La col·locació de les bastides s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes. 
El subministrador de les bastides ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar. 
En el cas que els mòduls de la bastida hagin variat les seves característiques geomètriques 
per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que 
recuperin la seva forma correcta. 
Quan entre la realització de l'apuntalament i el desapuntalamentent passin més de tres mesos, 
s'ha de fer una revisió periòdica total de conjunt. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
AMORTITZACIÓ DIÀRIA DE PLATAFORMA ELEVADORA: 
Amortització en forma de lloguer diari comptabilitzat en funció dels criteris definits i 
pactats prèviament amb l'empresa. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
UNE 76502:1990 Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales, 
medidas, cargas de proyecto y requisitos de seguridad. 
UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y 
puntales de entibación de tubos de acero. Requisitos. Ensayos. 
UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de 
suministro. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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P4 -  ESTRUCTURES 
 
P44 -  ESTRUCTURES D'ACER 
 
P446- -  ELEMENT D'ANCORATGE, COLꞏLOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P446-DMC9. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o 
formant peces compostes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Elements d'ancoratge 
S'han considerat els tipus de perfils següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer 
S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o 
planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-
2 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer 
S275J0H o S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H 
o S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10219-1 
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons 
EAE-2011, UNE-EN 10025-2 
S'han considerat els acabats superficials següents: 
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locació amb soldadura 
- Col·locació amb cargols 
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig i marcat dels eixos 
- Col·locació i fixació provisional de la peça 
- Aplomat i anivellació definitius 
- Execució de les unions, en el seu cas 
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer 
modificacions sense autorització de la DF encara que suposin un increment de les 
característiques mecàniques. 
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades 
per la DF. 
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves 
dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT. 
Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible 
desprès del muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada. 
La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan 
aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma. 
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar 
embalats i identificats adequadament. 
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està 
galvanitzat. 
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que 
dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir. 
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el 
recobriment del zenc. 
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a 
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disposar cargols provisionals de muntatge. 
Toleràncies d'execució: 
- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'article 
80 de l'EAE. 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'article 80 de 
l'EAE. 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals 
d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els 
requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i 
pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin 
com a calibrats. 
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la 
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a 
mínim: 
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap 
del cargol. 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar 
volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el 
xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades 
de la forma següent: 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira 
Toleràncies d'execució: 
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:     - Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 
mm     - Si s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm 
- Diàmetre dels forats:     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del 
DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als 
apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE 
- Posició dels forats:     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del 
DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a 
l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment 
de soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del 
material base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del 
material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base. 
El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la 
corrossió. 
Els mètodes de protecció podran ser: 
- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063. 
- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461. 
- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser 
aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra. 
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment 
en els plànols de taller. 
Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions 
permanents i procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits 
en els punts de subjecció. 
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i 
muntatge experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme. 
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es 
preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser 
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substituïda. 
Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en 
contacte amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua. 
El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la 
seguretat estructural en tot moment. 
Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, 
les càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent. 
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins 
que l'avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura. 
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no 
debilitin l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats. 
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de 
forma involuntària. 
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura 
estigui deformada o sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o 
per càrregues provisionals de muntatge. 
Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament 
després completar el cargolament. 
No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben 
alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin 
desplaçaments durant el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura. 
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat 
superficial de l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats. 
Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es 
pugui dipositar l'aigua de forma permanent. 
Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició 
ambiental. 
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura 
adequats aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta. 
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el 
tractament de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge. 
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els 
requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-2. 
Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits 
addicionals de l'UNE-ENV 1090-3. 
Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits 
addicionals de l'UNE-ENV 1090-4. 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment 
sempre que proporcioni un acabat equivalent. 
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits 
establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 
640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que 
travessin dues o més peces. 
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o 
punxonatge de dos forats i posterior oxitall. 
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de 
condicions tècniques particulars. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de 
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després 
del muntatge. 
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar 
fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest 
procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari 
s'han de fer cicles addicionals de collat . 
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el 
que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de 
fer cicles addicionals de collat. 
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de 
collats fins al pretesat mínim, s'afluixin. 
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de la clau dinamomètrica. 
- Mètode de la femella indicadora. 
- Mètode convinat. 
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Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb 
netejadors químics. Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb 
cobertes impermeables. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de 
tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió. 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors 
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la 
neu. 
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, 
que ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels 
tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura 
discontinua i comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la 
soldadura, detall de les fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, 
referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les 
soldadures. 
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats 
segons l'UNE-EN 287-1. 
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb 
experiència amb el tipus d'operació que supervisen. 
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són 
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar 
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir 
seques i lliures de condensacions. 
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició 
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar 
siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals. 
El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components 
estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes. 
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar 
sense fer malbé les peces. 
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han 
d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals. 
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un 
enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del 
precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base. 
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per 
mitjà d'una picola i d'un raspall. 
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts 
a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb 
l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil. 
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a 
menys de 150 mm de la zona a soldar. 
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament 
l'escòria. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE, 
ELEMENTS AUXILIARS: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 
Estructural (EAE). 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A. 
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas 
para edificación. 
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 
Estructural (EAE). 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control 
desenvolupat pel constructor, tant per als productes com per a l'execució. 
Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació: 
- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix 
distintiu de qualitat reconegut. 
- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut. 
- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del 
procés de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1. 
La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de 
la seva fulla de subministrament, en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la 
mateixa, aquesta serà rebutjada. 
Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim 
quatre provetes, per part del control extern de l'entitat de control segons l'article 91.2.2.1 
de l'EAE. 
Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les 
dels plànols de taller , considerant-se les toleràncies al plec de condicions. 
Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, 
aquesta haurà de ser aprovada per la DF. 
Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el 
muntatge al taller i a l'obra. 
L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim: 
-Identificació del elements. 
-Situació dels eixos de simetria. 
-Situació de les zones de suport contigües. 
-Paral·lelisme d'ales i platabandes. 
-Perpendicularitat d'ales i ànimes. 
-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes. 
-Contrafletxes. 
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements 
secundaris. 
La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements 
elaborats al taller, i la documentació del subministrament. 
El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada per 
la DF, i com a mínim inclourà: 
-Memòria de muntatge. 
-Plànols de muntatge. 
-Programa d'inspecció. 
Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment: 
-L'ordre de cada operació. 
-Eines utilitzades. 
-Qualificació del personal. 
-Traçabilitat del sistema. 
UNIONS SOLDADES: 
Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 
77.4.2 de l'EAE. 
Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles. 
La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la  EAE, el constructor realitzarà el 
assajos i probes necessàries per establir el mètode de soldadura més adient. 
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Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN 
970. 
Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o 
persona autoritzada per la DF. 
UNIONS CARGOLADES: 
Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols. 
En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim 
establert. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 
mm en cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors. 
La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del 
perfil i la línia recta definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro 
tesat. 
UNIONS SOLDADES: 
La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi. 
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels 
resultats de la inspecció visual realitzada i dels anàlisis anteriors. 
UNIONS CARGOLADES: 
La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat. 
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la 
implantació en obra. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 
20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o 
rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons 
el resultat. 
UNIONS SOLDADES: 
La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per 
mètodes no destructius, es farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions 
Particulars de l'obra. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en 
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
UNIONS SOLDADES: 
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en 
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
Es controlaran tots els cordons de soldadura. 
Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades 
amb anterioritat. 
A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim: 
-Inspecció visual de tots els cordons. 
-Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de l'EAE. 
Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062 
-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289. 
-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290. 
-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714. 
-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517. 
A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una 
radiografia addicional 
Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% 
del total de la longitud de les soldadures en angle. 
Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i 
unions en T quan aquestes siguin a topar. 
Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817. 
UNIONS CARGOLADES: 
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a 
elements secundaris com rigiditzadors. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
UNIONS SOLDADES: 
No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions. 
No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius. 
No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats 
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P5 -  COBERTES 
 
P53 -  COBERTES DE PLAQUES CONFORMADES 
 
P531- -  COBERTA AMB PANELL SANDVITX DE PLANXES D'ACER AMB AILLAMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P531-9T5V,P531-9T5W. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cobertes amb pendent, mitjançant plaques constituïdes per dues planxes d'acer de perfil 
ondulat o grecat i un aïllament interior, formant un sol cos, col·locades amb fixacions 
mecàniques. 
S'ha considerat la següent composició: 
- Xapa exterior:  acer galvanitzat, acer prelacat 
- Xapa interior:  acer galvanitzat, acer prelacat 
- Aïllament:  escuma de poliuretà injectada, poliisocianurat, llana mineral de roca 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig dels eixos de les pendents i repartiment de les plaques 
- Col·locació de les plaques 
- Col·locació del remat longitudinal al junt entre plaques si es el cas 
- Comprovació de l'estanquitat 
CONDICIONS GENERALS: 
Al revestiment acabat no hi ha d'haver peces amb defectes superficials (deformacions, ratlles, 
etc.). 
Els talls de les planxes han de ser rectes, i han d'estar polits. 
No hi haurà discontinuïtat en la capa de recobriment dels pannells. 
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. 
Els elements han de quedar alineats. 
Totes les fixacions han de ser amb cargols autorroscants i han de portar una volandera 
d'estanquitat. 
Cada placa ha de quedar fixat a tots els suports previstos en la DT, mitjançant cargols 
autorroscants. 
En l'extrem inferior de la placa, la xapa superior ha de sobresortir respecte de l'aïllament i 
de la xapa inferior. 
Volada de les peces del ràfec:  >= 5 cm; < mitja peça 
Volada de les peces en la vora lateral:  >= 5 cm 
Separació entre les peces de les dues vessants en l'aiguafons:  >= 20 cm 
Volada de la xapa superior respecte la inferior:  150 mm 
Cavalcament entre plaques consecutives (sentit del pendent):  >= 150 mm 
El cavalcament  longitudinal entre plaques serà sempre en el sentit oposat als vents dominants 
i en sentit transversal serà sobre els recolzaments de les plaques. 
Es col·locarà una tapeta metàl·lica (gruix 0,7 mm) a les unions entre dues plaques. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si 
un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les 
parts fetes. 
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 
Han d'estar muntades les canals o els remats inferiors, abans de començar a col·locar els 
pannells de la coberta 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
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- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a 
l'alineació longitudinal i transversal de les peces 
- Comprovació de la geometria de la coberta i del cavalcament entre les peces 
- Comprovació dels eixos dels pendents de la coberta 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució. 
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P5 -  COBERTES 
 
P5Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
P5ZA -  CARENERS 
 
P5ZA3- -  CARENER DE PLANXA ZN/CU/PB, COLꞏLOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P5ZA3-5226. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de carener amb peces de materials diversos. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Carener de planxa metàl·lica col·locat amb fixacions mecàniques 
- Carener de pissarra amb banda de xapa de zinc, col·locat amb fixacions mecàniques 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formació de carener amb planxa col·locada amb fixacions mecàniques: 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de les làmines metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques 
- Execució dels junts entre làmines 
CONDICIONS GENERALS: 
Les peces han de quedar fixades sòlidament al suport. 
Les peces han de quedar alineades longitudinalment. 
CARENER: 
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc. 
Les peces han de cavalcar entre elles i sobre les peces de la vessant. 
Els cavalcaments entre les peces han de quedar protegits del sentit del vent dominant. 
Cavalcament sobre les peces del vessant:  >= 5 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Alineacions:  ± 5 mm/m,  ± 20 mm/total 
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- Cavalcaments:  - 0 mm,  + 20 mm 
CARENER DE PLANXA FIXAT MECÀNICAMENT: 
El carener de planxa de zinc, coure o alumini s'ha de fixar amb claus amb junt de plom, 
clavats a ambdós costats. El carener de planxa de plom s'ha de col·locar mitjançant claus 
clavats a la part superior. 
Les planxes han de quedar col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els 
sentits, respecte el suport 
Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa, en el cas de planxes de 
coure han de ser claus de coure o visos de bronze o aliatge de coure 
La subjecció de les planxes he d'estar feta amb grapes d'ancoratge, amb la vora de la planxa 
doblegada encaixada en les patilles de la grapa. Les grapes han de ser de metall compatible 
amb el de la planxa. 
Les fixacions han de quedar lleugerament inclinades, els caps no han de formar arestes vives 
que puguin fer malbé el metall. 
Les grapes d'ancoratge han d'estar fixades als llistons o al tauler de fusta mitjançant 
fixacions mecàniques. 
Els claus han de ser de secció circular o quadrada, cap gros, pla i dentats, no es poden 
utilitzar claus llisos. 
L'extrem de la patilla de la grapa d'ancoratge, oposat al de l'unió amb la planxa, ha de 
quedar doblegat i cobrir els caps de les fixacions per tal d'evitar que facin malbé la planxa. 
Les fixacions han de quedar separades dels extrems de la planxa, per tal de no impedir els 
moviments de dilatació del metall. 
La unió de les planxes s'ha de fer, sempre que sigui possible per unió engrapada, per tal de 
permetre el lliure moviment de les planxes. 
En la unió longitudinal, el plegat dels extrems ha de quedar en sentit del vent dominant. 
En la unió amb engrapat senzill, els extrems de dues planxes contigues en la vessant, es 
pleguen i les dues planxes s'enganxen entre si. Els extrems han de quedar doblegats en angle 
recte. 
En la unió amb engrapat pla de doble plec, els extrems de dues planxes contigues en la 
vessant, es dobleguen en angle recte, l'extrem de la planxa que ha de cobrir el conjunt ha de 
tenir una alçària superior a l'extrem de la planxa que ha de quedar per sota. Els extrems han 
de quedar doblegats i engrapats conjuntament. Aquesta unió ha de quedar aplanada en el sentit 
del recorregut de l'aigua. 
En la base de la unió ha de quedar una separació de 2-3 mm entre els extrems de la planxa, per 
tal d'absorbir els moviments. 
L'extrem inferior de la planxa del carener ha de quedar engrapat amb l'extrem superior de 
l'última planxa de la vessant. 
Els junts entre les peces han de quedar doblegats i encaixats. 
En l'element de planxa de plom, els junts entre les peces s'han de soldar amb estany. Les 
vores del junt de dilatació s'han de fer doblegades i encaixades. 
Els junts alçats longitudinals de la vessant de la coberta han de quedar abatuts i aplanats en 
la zona en contacte amb el carener en una amplària de 25 cm. 
El tapajunts ha de quedar col·locat sobre el llistó i cavalcar sobre els extrems laterals de 
la planxa. 
Els tapajunts han de quedar fixats al llistó amb dos claus amb volandera de plom. Ha de quedar 
fixat en el cavalcament entre peces. 
Els trams de tapajunts han de cobrir completament la unió entre dues planxes. Ha de quedar 
engrapat amb els extrems laterals de dues planxes contigues, juntament amb les grapes 
d'ancoratge. 
Disposició de l'element: 
- Cavalcaments:     - Planxa Zinc o coure:  >= 5 cm     - Planxa plom:  >= 2,5 cm 
- Distància entre punts de fixació:     - Planxa Zinc o coure:  >= 50 cm     - Planxa plom:  
>= 20 cm 
Distància entre junts de dilatació:  <= 600 cm 
Separació entre grapes d'ancoratge:  <= 30 cm 
Junts transversals: Llargària de cavalcaments per al plec 
- Plec planxa superior:  >= 80 mm 
- Plec planxa inferior:  >= 45 mm 
- Plec planxa lateral:  >= 35 mm 
Doblec de l'extrem de la grapa d'ancoratge sobre la xapa:  >= 15 mm 
Cavalcament entre peces del tapajunts:  >= 100 mm 
Llargària dels trams del tapajunts:  <= 2 m 
Separació de les fixacions dels extrems de la planxa:  >= 20 mm 
Separació de les patilles d'ancoratge en els extrems:  >= 10 mm 
Distància entre els junts consecutius (planxa de plom):  <= 150 cm 
CARENER DE PISSARRA: 
Les lloses de pissarra han de quedar fixades als llistons del carener i a la planxa de zinc 
que ha de passar per sota. 
La planxa de zinc ha de ser contínua per sota les lloses de pissarra. 
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Les pissarres han de cobrir la xapa completament. Les lloses d'ambdós faldons han de quedar 
col·locades a tocar. 
Cavalcament entre planxes:  >= 50 mm 
Volada de la llosa de pissarra respecte de la xapa de zinc:  >= 50 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, 
s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip. 
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 
ELEMENT DE PLANXA: 
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer 
galvanitzat o fosa i la fusta de cedre. 
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de 
ciment pòrtland frescos i les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.). 
En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el 
coure sense estanyar. 
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland 
frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció 
contra la corrosió. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
CARENER I SUPORT DE CARENER: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
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P8 -  REVESTIMENTS 
 
P87 -  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PREPARACIÓ I NETEJA 
 
P875- -  NETEJA I PREPARACIÓ D'ESTRUCTURES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P875-4SAI. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Neteja i preparació de superfície d'elements d'acer, amb sistemes diferents, per a aplicar 
posteriorment els recobriments d'acabat. 
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents: 
- Graus de preparació de les superfícies d'acer 
- Neteja amb raig de sorra i eliminació d'òxid amb detergent 
- Passivat de perfils laminats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Graus de preparació de les superfícies d'acer: 
- Rascat manual curós amb rasquetes de metall dur 
- Raspallat manual curós amb raspall de filferro 
- Eliminació de la pols resultant 
- Neteja de la zona de treball i càrrega manual la runa 
Neteja amb raig de sorra i detergent: 
- Protecció dels elements que no son objecte de la neteja 
- Aplicació de raig de sorra 
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- Aplicació del producte de neteja en successives aplicacions 
- Neteja de la zona de treball 
Passivat: 
- Neteja i preparació de la superfície a tractar 
- Aplicació de l'emprimació 
- Aplicació del morter en dues capes 
GRAUS DE PREPARACIÓ: 
Grau St2: La superfície presenta una suau brillantor metàl·lica. 
Grau St3: La superfície presenta una clara brillantor metàl·lica. 
NETEJA I PREPARACIÓ: 
La superfíce ha de quedar neta, sense greixos, òxid ni restes de materials adherits. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 
km/h. 
S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar. 
Si s'utilitza projecció de sorra s'han de protegir els elements que no s'han de tractar, i 
s'ha de fer un sistema de recollida de la sorra projectada. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant 
i l'autorització de la DF. 
GRAUS DE PREPARACIÓ: 
El rascat i el raspallat es realitzarà en una direcció, un cop acabat es repetirà en sentit 
perpendicular 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície realment executada, segons les especificacions de la DT. 
Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NETEJA I PREPARACIÓ I PASSIVAT: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
GRAUS DE PREPARACIÓ: 
UNE-EN ISO 8501-1:2008 Preparación de substratos de acero previa a la aplicación de pinturas y 
productos relacionados. Evaluación visual de la limpieza de las superficies. Parte 1: Grados 
de óxido y de preparación de substratos de acero no pintados después de eliminar totalmente 
los recubrimientos anteriores. (ISO 8501-1:2007). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P8 -  REVESTIMENTS 
 
P8B -  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ 
 
P8B2- -  PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER AMB SISTEMES DE PROTECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P8B2-G2E9. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aplicació d'un recobriment de pintura sobre una superfície d'acer amb un grau de preparació 
definida, mitjançant un conjunt de capes d'imprimació, intermèdies i d'acabat, amb gruixos 
nominals de pel·lícula seca definits, que condueix a una determinada durabilitat del sistema 
de pintura protector segons l'article 30.2 de l'EAE. 
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S'han considerat els elements següents: 
- Estructures 
- Paraments 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Aplicació de les capes d'imprimació necessàries i del tipus adient, segons la composició de 
la pintura d'acabat 
- Aplicació de capes de pintura intermèdies. 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat de les capes d'acabat. 
CONDICIONS GENERALS: 
Els sistemes de pintura compliran les prescripcions de la taula 30.3.a. de l'EAE 
Es definirà el sistema de tractament, detallant com mínim: 
-Tipus i gruix de la capa d'imprimació anticorrosiva 
-Tipus i gruixos de les capes intermèdies 
-Tipus i gruixos de les capes d'acabat i retocs 
Cal eliminar de la superfície d'acer la brutícia, pellofes de laminació, restes d'escories de 
soldadures, greixos, humitat superficial i revestiments existents 
La superfície dels elements a pintar es netejarà i prepararà d'acord al tractament de pintura 
a aplicar 
Els mètodes de preparació de la superfície hauran d'obtenir el grau de rugositat definit 
En cas de realitzar-se el pintat a obra dels elements, aquets hauran de ser imprimats a taller 
amb un gruix mínim, per tal d'evitar una oxidació incipient durant l'aplec 
Les pintures que composen el sistema de pintat han de ser compatibles entre si 
Es recomanable que les diferents capes de pintura siguin de diferents colors per tal de poder 
diferenciar-les. 
Es respectaran de forma estricta els períodes d'assecatge i enduriment que aconselli el 
fabricant davant un possible contacte amb l'aigua. 
Caldrà preveure la dificultat de pintat dels elements inaccessibles i pintar-los abans del seu 
muntatge 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Es comprovarà prèviament que l'estat de la superfície és el previst a la fase anterior 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 
24 h abans i s'han de refer les parts afectades. 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant 
i l'autorització de la DF. 
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar 
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 
durant i després de l'aplicació. 
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua 
durant un cert temps 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. 
Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 
Deducció de la superfície corresponent a obertures: 
- Obertures <=1 m2: No es dedueixen 
- Obertures >1 m2 i <= 2 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures >2 m2: Es dedueix el 100% 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 
Estructural (EAE). 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la superfície a pintar. 
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF. 
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 
2808) 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
d'execució. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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GENERALITATS 
 
 
ELS TÉCNICS 
  
La documentació escrita i gráfica del present Estudi de Seguretat i Salut, 
ha estat r ealitzada pels Arquitec tes JORDI BOSCH S ANTOS, col·legiat 
núm. 28363-0, i amb NI F 43.712.382-P, i JOAN  Ma. BARRUFET ROIG, 
col·legiat núm. 28358-4, i amb NIF 40.891.518-W. 
  
  
EL PROMOTOR 
  
El promotor és , i l'encàrrec l'ha fet l' AJU NTAMENT de JU NEDA, amb 
domicilio  al carrer Major, 1 de Juneda (Lleida) 
  
  
ORDRE DE REDACCIÓ 
  
L'ordre de redacc ió del present Es tudi es real itza por encàrrec de 
l'Alcalde de Juneda, el Sr. Antonio Villas Miranda. 
 
EMPLAÇAMENT I SITUACIÓ 
  
El centro de La P ista Parc Alegr ia està situat en el carrer La Sardana , 
numero 5 de Juneda. 
 
 
PROPIETAT 
  
La titularitat dels terrenys i del centre és del municipi de Juneda. 
 
 
  
  
  



 

MEMÒRIA 
 
 
OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
  
El present estudi de Seguretat i Salut e n el Treball, es real itza per tal de 
donar compliment al Re ial Decret 1627/1997,  pel que s’estable ixen les 
disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcc ió 
(BOE núm 257, de 25 d'octubre de 1997 i estableix, durant el període de 
construcció del full antecedent , les previsions pel que fa a prevenció de 
riscs d'accidents i malalties professionals, així com els der ivats dels 
treballs d'arranjament, conservació, esbarjo i manteniment , i les 
instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors. 
 
Servirà de referència obligada el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà de 
presentar abans de l'i nici de l' obra, a l'apro vació expressa del 
Coordinador de Seguretat. 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
Prèviament a l a actuació objecte d'aquest document, es retirar an les 
plaques de fi brociment existent, en una actuac ió promoguda per 
l'Ajuntament, i separada d'aquesta. 
 
Les obres consistiran en: 
 

 La instal·lació sobre les corretges metíl iques existents, d'una 
coberta inclinada aïllant tip us deck, termo-acústica, multicapa, 
concretament una coberta sandw ich "in situ", amb base portant  
de xapa conformada d'acer  prelacada, perforada, una an ima 
aïllant de llana de mi neral i un  acabat amb xapa de cobertura  
d'acer prelacat. 
 
La superfície de coberta del recinte  és d'uns 1.100 m². 
 
Aquest tancament, amb mínimes v ariacions, es col·locarà també 
puntualment en posició vertical. Prèviament a aquesta actuac ió, 
caldrà complementar la base de fixació, amb la realització d'una 
subestructura de p etita perfileria fixada a l 'estructura portant 
existent.  



 

 
 Manteniment de tota l'estructura me tàl·lica formada per p ilars, 

encavallades i corretges, amb l' aplicació de dues mans de  
pintura acrílica, prèvia preparació, neteja i eliminació de possibles 
òxids de las superfícies. 
 
També es real itzaran comprovacions de punts singulars de 
soldadures i la revisió dels elements d'ancoratge amb tornillería.  
 
 
 
Les obres es duran a terme amb totes les mesures de seguretat per 
a treballs executats en altura , i en particular per a la coberta , i es 
disposarà d'elements de segur etat, tant col·lecti us com 
individuals, així com de mi tjans auxiliars adequats al s treballs a 
realitzar. 
 
Aquests mitjans es llisten tot seguit de forma general. 
 
Caldrà especificar els elements a util itzar, de for ma més 
especifica, a través del Pla de Seguretat. 
 
 
 
 

Juneda, setembre de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
      Joan Ma. Barrufet  Roig          Jordi Bosch Santos 
              arquitecte              arquitecte 
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ESTRUCTURES 

S'actua puntualment, en elements secundaris de l'estructura, com poden ser els suports per a la sustentació dels 
panells dels tancaments verticals, que es fixaran mecànicament o mitjançant soldadura als elements estructurals 
existents. 

 

Caldrà disposar de medis auxiliars tipus plataforma autopropulsada de tisora o cistell elevador, amb els 
corresponents mitjans associats, com poden ser arnesos i slinges, cascs, guants, etc. 

 

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. 
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ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 

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 infraroges. 
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ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 

3.- Norma de Seguretat 
 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT    

 L’accés  a cotes inferiors a la rasant del carrer es realitzarà mitjançant escales incorporades   a mòduls de 
bastida tubular. 

 Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat  de pilotatge s’haurà d’assegurar que ja es trobin 
construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’ obra restant.  

 
PROCÉS 

 El personal encarregat de la realització de l’estructura haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat  possible.   

 S’hauran de tenir presents les proteccions per  evitar riscos de caigudes a diferent nivell en el procés de  
construcció de l’estructura : 

 

Durant el muntatge de l’estructura metàl·lica. 

 En els desplaçaments per sobre d’una biga els muntadors de l’estructura hauran de portar el cinturó de 
seguretat ancorat a: 

- Un amarratge (de cable o teixit) que abraçarà a la corresponent biga de manera que  no ofereixi cap 
obstacle en el desplaçament del treballador, aquest amarratge es trobarà constituït per un mosquetó en 
un dels extrems i en l’altre per una anella, de manera que el mosquetó s’enganxi a l'anella configurant tot 
un conjunt que abraci a la biga anteriorment esmentada. Aquest amarratge en cas de caiguda al buit del 
treballador haurà de suportar el pes del mateix i quedant així sospès de la biga. 

- Un cable fiador tensat instal·lat de punta a punta de la biga tot i facilitant el desplaçament de l’ancoratge 
mòbil. 

 
 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. 
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 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. 
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 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. 
 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 elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els treballs d’aquesta activitat. 

Oxitallada 
Escales de mà 
Grup compressor i martell pneumàtic 
Serra circular 
Armadura 
Grúes i aparells elevadors 
Passarel·les 
Soldadura elèctrica 
Esmoladora angular 
 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que  ha de realitzar  l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
 
 Les proteccions col·lectives citades a les normes de seguretat es troben constituïdes per : 
  

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i 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’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra 

seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 

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). 

 
 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.  
  
 Sempre que les condicions de treball exigeixin d'altres elements de protecció, es dotarà  als 

treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l'empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 

  
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al R.D. 
773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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COBERTES 

Es tracta de l'actuació principal, en la instal·lació dels elements multicapa tipus deck, concretament "sandwich in 
situ" composats per xapa conformada perforada de base portant, d'acer lacat, aïllament termo-acùstic de llana 
mineral i xapa d'acabat d'acer lacat. 

 

L'actuació contempla dues fases diferenciades: 

1.- la col·locació de la xapa base, amb medis auxiliars tipus plataforma o cistell elevador, que necessitarà 
principalment de la disposició de proteccions contra caigudes en alçada en buits, i 

2.- la col·locació de la resta de capes sobre la base, on principalment seran necessàries proteccions tipus línia de 
vida, i contra caigudes en perímetre, doncs els buits estaran tapats per la xapa base portant, que presenta 
suficient rigidesa per suportar el pas dels operaris.   

 

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. En aquest cas coberta multicapa (xapa+aïllament+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 INCLINADES 

1.- Definició i descripció 
 
 

1.1 Definició: 
 
Conjunt constructiu constituït per una sèrie d’elements disposats a la part superior de  l’estructura amb una 
pendent superior al 5% per  facilitar l’evacuació de l’aigua.  
  
  

1.2 Descripció : 
 
La coberta inclinada es construeix sobre un suport inclinat, que pot ser: 
- un forjat de formigó que segueixi la pendent de la coberta. 
- un tauló format per dues capes de rajola comuna, encadellats ceràmics, tauló de fusta, etc. sustentats per 

envanets de sostremort ,cerres, etc. 
- un entramat de llistons (llates) de fusta o metàl·lics. 
 
Les variables que es combinen per establir el sistema més adequat són: 
- la pendent. 
- la forma de la peça bàsica. 
- la fixació. 
- la permeabilitat. 
 
Segons els paràmetres constructius anteriorment citats podem distingir diferents tipus de cobertes inclinades: 

 teula: Que combina una certa porositat amb un hàbil disseny geomètric. Col·locada en sec, ha de tenir 
poca pendent per  aguantar-se i per aquest motiu s’ha d’encobrir força. Si s’agafa amb morter, requereix 
pendents entre el 20% (15 cm. d’encobriment) i el 50% (7 cm.). Si emprem fixacions metàl·liques, es 
poden augmentar les pendents i disminuir així  l’encobriment. 

 pissarra: és un material més impermeable però amb la impossibilitat de generar formes geomètriques 
adequades, per aquest motiu requereix  un doble cobriment i una pendent no inferior al 50%. 

 sintètiques(fibrociment, PVC, fibra de vidre, etc.): són làmines planes o ondulades impermeables que 
permeten gran variabilitat de pendents.  

 galvanitzades, aleaccions lleugeres i xapa: són làmines metàl·liques (generalment acer o alumini), de zinc, 
coure o plom que són totalment impermeables i amb la possibilitat de fer tot tipus d’encobriment presenten 
una variabilitat entre un 5% i  90º. 

  
Per realitzar estructures de formigó armat  serà imprescindible considerar el següent  equip humà : 
 Gruistes. 
 Paletes. 
  
També serà imprescindible  tenir els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de l’ estructura: 
 Maquinària: formigonera, grua, de petita cilindrada, traginadora de trabuc “dumper”,per al transport auxiliar, etc.  
 Estris: bastides de façana, proteccions col·lectives i individuals, etc. 
 Eines manuals. 
 Preses provisionals d’aigua i electricitat. 
 Instal·lacions d’higiene i benestar. 
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COBERTES INCLINADES 

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 
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 
 4.-Caiguda d’objectes per manipulació.                   BAIXA LLEU ÍNFIM 
 5.-Caiguda d’objectes.                                              ALTA GREU ELEVAT 
 6.-Trepitjades sobre objectes.                                      BAIXA LLEU BAIX 
 9.-Cops amb objectes o eines.                          BAIXA LLEU ÍNFIM 
10.-Projecció de fragments o partícules.              BAIXA LLEU ÍNFIM 
11.-Atrapaments per o entre objectes.                     BAIXA GREU BAIX 
13.-Sobreesforços.                                                   BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.                                           MÈDIA GREU MEDI 
18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives  MÈDIA LLEU BAIX 
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.         ALTA LLEU MEDI 
27.-Malalties causades per agents químics.       MÈDIA LLEU BAIX 
28.-Malalties causades per agents físics.           MÈDIA LLEU BAIX 
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COBERTES INCLINADES 

3.- Norma de Seguretat 
 

POSADA A  PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR  AQUESTA ACTIVITAT 

 
El muntacàrregues de l’obra es perllongarà per donar servei a la planta coberta, o quan no se’n tingui, s’emprarà 
la grua torre tenint present que la ploma passi 3 metres, com a mínim, per sobre  de la cota més alta de la 
coberta. 
Atès els treballs que es desenvolupen en l’activitat de la construcció de la coberta 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 construcció de la coberta haurà de conèixer els riscos específics en l’ús dels mitjans 
auxiliars necessaris per realitzar la construcció de la coberta amb la major seguretat possible. 
 
S'haurà de  tenir present  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’haurà d’instal·lar en tot el perímetre del forjat de la coberta les 
corresponents baranes de seguretat. 

 En cas 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 carenera, per a l’ancoratge del 
mosquetó del cinturó de seguretat. 

 També es pot  considerar la construcció de 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’amplada. 

 O una bastida de façana : posat que a 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, i l’accés a aquesta 
plataforma s’haurà de fer a partir de les  escales de la bastida. 

Protecció dels buits del forjat horitzontal. 

S’haurà de protegir la seva totalitat mitjançant la col·locació d’un  dels següents elements citats a continuació: 
- Malla electrosoldada: l’armadura de repartiment es perllongarà a través dels forats en l’execució del mateix 

forjat. Posat que, el projecte no prevegi 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 en cas que hi hagi llosa de formigó és clavetejarà a la mateixa. 
 
 Per  evitar el risc de caiguda d’objectes en les elevacions de material al terrat es realitzarà mitjançant Batea 

(plataformes d’hissat). Així com el material ceràmic que s’empri s’hissarà  convenientment lligats o encintats en 
el corresponent palet. 

 Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o faci vent (superior a 50 Km/h), en aquest cas es retiraran els 
materials i les eines que pugin desprendre’s. 

 Posat que es treballi a la coberta i hi hagi la presència d‘una línia elèctrica d’alta tensió, no es treballarà en 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.  

 L’accés a la coberta amb escala de mà no es practicarà en buits inferiors a 50x70 cm. Sobrepassant l’escala 1 
metre l’alçada a guardar. 

 La comunicació i les circulacions necessàries sobre la coberta inclinada es resoldrà mitjançant passarel·les de 
60 cm. d’amplària. 

 Les planxes de poliester es tallaran sobre banc i només seran admesos talls sobre el terra per  realitzar els 
petits ajusts. 

 Els llistons de fusta de recepció de teula, pissarra, etc. S’hissaran de manera ordenada per paquets d’utilització 
immediata. 

 Les xapes i plafons hauran de ser manipulats, com a mínim, per dos homes. 
 L’estès i la rebuda dels careners i baberos de plom, entre plans inclinats, s’executarà per treballadors subjectes 

amb el cinturó de seguretat als cables d’acer estesos entre punts forts de l’estructura. 
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 Els recipients que transportin líquids de segellaments (betums, asfalts, morters, silicones) s’omplirà de tal 
manera que no es produeixin vessaments innecessaris. 

 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 a facilitar la seva  manipulació. 

 Hi haurà una zona d’emmagatzemament habilitada per a productes bituminosos i inflamables, en aquesta zona 
també hi haurà un extintor de pols química seca. 

 Es procurarà que les bombones de gas estiguin sobre una superfície horitzontal. 
 Si l’aplec de les bombones es realitza dintre d’ un espai tancat, cal  garantir la seva ventilació. 
 Es vetllarà a cada moment, per l’estat de les mànegues d’alimentació de gas  dels encenedors de segellament.   
 S’ instal·laran els senyals de perills d’incendis. 
 El material de coberta (teules, pissarres, etc.) s’hissaran 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 deuran emprar casc de seguretat, guants de cuiro, 
granota de treball, botes de cuiro de seguretat i cinturó de seguretat. 

 El quadre elèctric de zona haurà d'estar protegit per evitar contactes elèctrics, sobre intensitats i curts circuits, 
així mateix s’haurà de disposar del corresponent interruptor diferencial i els respectius magnetotèrmics. 

 
ELEMENTS AUXILIARS 
 
En aquest apartat considerarem els nous elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs d’aquesta 
activitat. 

Escales de mà 
Dúmpers de petita cilindrada 
Grúes i aparells elevadors 
Formigonera pastera 
Bombatge de morter 
 
 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixen 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) 
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COBERTES INCLINADES 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i  Senyalització. 

 
Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituïdes per: 
  
- Baranes de seguretat formades per passamans, barra intermèdia i entornpeu de fusta, subjectes a un muntant 

que pot estar format per un cargol de pressió o un tub embegut al forjat o una fusta convenientment clavetejada 
al cantó 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  distància màxima. 

- Tapes de fusta: Es taparan els forats amb fusta i en el cas que hi hagi llosa de formigó, aquests es clavaran a 
ella. 

- 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 sospesa. 
- 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’altres elements de protecció, aquests es col·locaran en 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
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COBERTES INCLINADES 

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 per a la traginadora de trabuc de petita cilindrada o “dúmper”). 
  
  

 Pels treballs amb l’encenedor de segellament : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
  
  Pels treballs del ram de paleta : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si s’escau. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà els treballadors 
dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al RD 773/1997, del 
30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.  
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REVESTIMENTS DE PARAMENTS 

Com en el cas de la coberta, es preveu la instal·lació d'elements multicapa, composats per xapa conformada 
perforada base d'acer lacat, aïllament termo-acùstic de llana mineral i xapa d'acabat d'acer lacat. En aquest cas, 
en posició vertical. Revestiments exteriors. 

 

També es preveuen les tasques de neteja, preparació i pintat dels elements estructurals existents. Revestiments 
interiors. 

 

Caldrà disposar de medis auxiliars tipus plataforma autopropulsada de tisora o cistell elevador, amb els 
corresponents mitjans associats, com poden ser arnesos i slinges, cascs, guants, etc. 

 

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: no és el cas, llevat de les tasques de neteja, preparació i pintat dels elements estructurals existents. 

- 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: En aquest cas, multicapa 
 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. 
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REVESTIMENTS EXTERIORS 

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. 
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REVESTIMENTS EXTERIORS 

3.- Norma de Seguretat 

 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

 
 Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues d’obra, per 

a elements de poc pes, la grueta, i bombes per a les elevacions de morters, formigons, guixos i materials a 
granel. 

 Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes 
les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l'execució de l’obra.  

 

PROCÉS 

 El personal encarregat de la realització dels revestiments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 
auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

 Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir la bastida neta i endreçada. 
 Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les 

activitats anteriors /balconeres, cornises, etc.). 
 En iniciar-se la jornada, es revisarà tota la bastimentada i mitjans auxiliars, comprovant-se les seves 

proteccions i estabilitat. 
 Posat que per necessitats de construcció no es pogués instal·lar la barana de seguretat, l’operari exposat a risc 

de caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el cinturó convenientment ancorat. 
 S’ha de mantenir la bastimentada neta de substàncies pastoses per evitar lliscaments. 
 Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliada per plataformes 

específiques. 
 S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 
 Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es tallessin, podrien convertir-se en “llaç” amb el qual, en 

ensopegar, es produïssin caigudes al mateix nivell i fins i tot des d’alçada. 
 En la manipulació de materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i 

erosions. 
 En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i es tindrà 

especial cura de no posar el peu sota del palet. 
 Per evitar lumbàlgies es procurarà, en el transport manual de material, que aquest no superi els 30 Kg. 
 Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors 

diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
 Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 

cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests 
treballs hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

 Posat que es treballi a una bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una protecció a base de 
barana perimètrica. 

 És prohibit l’ús de cavallets en balcons sense haver instal·lat un sistema de protecció contra les caigudes des 
d’alçada. Si no existeix aquesta protecció, es penjaran d’elements ferms de l’estructura cables amb els què 
amarrar el fiador del cinturó de seguretat. 

 

Aplacat o xapat 

 En el cas d’aplacats o xapats, la bastida ha de ser fixa, quedant completament prohibit l’ús de bastida penjada. 
 Es suspendrà la col·locació de l’aplacat o xapat quan la temperatura descendeixi per sota de +5 ºC. 
 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. 
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 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 : 

Escales de mà 
Dúmpers de petita cilindrada 
Grúes i aparells elevadors 
Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo" 
Carretó elevador 
Transpalet manual: carretó manual 
Bastida amb elements prefabricats sistema modular 
Bastida penjada 
Bastida de borriquetes 
Pistola fixa-claus 
Taladradora portàtil 
 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)   
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REVESTIMENTS EXTERIORS 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització 

 
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
 
 Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha de 

ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els muntants 
(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’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
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REVESTIMENTS EXTERIORS 

5.- Relació d’Equips de protecció individual 

 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 
 Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
 Cascos de seguretat. 
 Botes de seguretat. 
 Granota de treball. 
 Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 
 
 Pels treballs de pintura: 
 Cascos de seguretat. 
 Guants de goma (neoprè). 
 Granota de treball. 
 Botes de cuir de seguretat. 
 Cinturó de seguretat, si els calgués. 
 Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte. 
 Pantalla facial, si correspon. 
 
 Pels treballs amb morters: no és el cas, es considera en previsió 
 Cascos de seguretat. 
 Guants de goma (neoprè). 
 Granota de treball. 
 Botes de cuir de seguretat. 
 Cinturó de seguretat, si els calgués. 
 
 Pels treballs d’aplacat o xapat: 
 Cascos de seguretat. 
 Guants de cuir i lona (tipus americà). 
 Granota de treball. 
 Botes de cuir de seguretat. 
 Cinturó de seguretat, si els calgués. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors 
dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 
773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.  
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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 
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REVESTIMENTS INTERIORS 

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. 
 



estudi de seguretat i salut 
memòria 25/53 

REVESTIMENTS INTERIORS 

3.- Norma de Seguretat 

 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

 Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues d’obra; per 
a elements de poc pes, la grueta, i bombes per elevacions de morters, formigons, guixos i materials a granel. 

 Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments, s’han d’assegurar que ja estan 
construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.  

 

PROCÉS 

 El personal encarregat de la realització dels revestiments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 
auxiliars necessaris per tal de realitzar-los amb la major seguretat possible. 

 Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben il·luminat. 
 Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les 

activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.). 
 És prohibida la formació de bastides a base d’un tauló recolzat als escalons de dues escales de mà, tant les de 

recolzament lliure, com les de tisores, per evitar el risc de caiguda a diferent nivell. 
 És prohibida la formació de bastides a base de bidons, piles de materials i assimilables per evitar la realització 

de treballs sobre superfícies insegures, 
 Fins a 3 metres d’alçada, es podran utilitzar bastides de cavallets fixes. 
 Per sobre de 3 metres, s’han d’emprar cavallets fornits de bastidors mòbils travats. 
 La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de 

dos metres. 
 En cas que s’hagi de treballar en bastides de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una protecció a 

base de barana perimètrica.  
 Les plataformes de treball sobre bastides tubulars mòbils, no es posaran en servei sense abans haver ajustat 

els frens de trànsit per evitar moviments indesitjables. 
 La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta 

de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 
 S’ha de mantenir el tall net de substàncies pastoses per evitar relliscades. 
 Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliada per plataformes 

específiques de càrrega i descàrrega. 
 S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 
 Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es fes, aquests es podrien convertir en un “llaç” amb el qual, en 

ensopegar, es podrien produir caigudes al mateix nivell o fins i tot des d’alçada. 
 En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per tal d’evitar cops, ferides i 

erosions.  
 En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en especial, es 

tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet. 
 Per evitar lumbàlgies, es procurarà que el material per transportar manualment no superi els 30 Kg. 
 És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles mascle-

femella. 
 Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors 

diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
 Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 

cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests 
treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

  

Aplacat o xapat 

 En el cas d’aplacats o xapats, la bastida haurà de ser fixa, essent totalment prohibit d’emprar el  bastiment 
penjat. 

 No s’ha de recolzar cap element auxiliar al xapat. 
 El transport de les plaques es farà en gàbies, plàteres o dispositius similars dotats de laterals fixos o abatibles. 
 Els operaris que realitzin la col·locació de plaques hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 

(tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a 
desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

 

Entaulellat 

 El tall, mitjançant la serra de trepar, de les plaquetes i demés peces ceràmiques es realitzarà a locals oberts 
per evitar la respiració d’aire amb gran quantitat de pols. 
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 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. 
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 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 
Dúmpers de petita cilindrada 
Grúes i aparells elevadors 
Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo" 
Carretó elevador 
Transpalet manual: carretó manual 
Bastida amb elements prefabricats sistema modular 
Bastida de borriquetes 
Serra 
Pistola fixa-claus 
Taladradora portàtil 
 
 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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REVESTIMENTS INTERIORS 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

 
 Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
 
 Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha 

de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants 
(guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

 Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm i reforç central amb tub 
buit i, a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada de 
150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma 
de muntant. 

 Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 
20 cm. d’ample. 

 Extintor de pols química seca. 
 
 
 Senyalització de seguretat en el Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 
 
- Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
 Senyal d’advertència de risc elèctric. 
 Senyal d’advertència de risc d’incendi. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de no fumeu. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
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REVESTIMENTS INTERIORS 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

 
Els equips de protecció individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 
 Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
 Cascos de seguretat. 
 Botes de seguretat. 
 Granota de treball. 
 Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 
 
 
 Pels treballs amb pintura i coles: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.  
- Pantalla facial, si s’escau..  
 
 
 Pels treballs amb morters i guixos: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
 
 
 Pels treballs de revestit o xapat: 
- Cascos de seguretat 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà els treballadors 
dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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INSTAL·LACIONS 

Es considera en aquest apartat, l'extracció i en el seu cas substitució de les lluminàries penjades de l'estructura. 

 

Caldrà disposar de medis auxiliars tipus plataforma autopropulsada de tisora o cistell elevador, amb els 
corresponents mitjans associats, com poden ser arnesos i slinges, cascs, guants, etc. 

 
 

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  D'ENLLUMENAT 

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. 
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INSTAL·LACIÓ  ELÈCTRICA I  D'ENLLUMENAT 

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. 
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I  D'ENLLUMENAT 

3.- Norma de Seguretat 
 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

 Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les 
instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.  

 
 

PROCÉS 

 Xarxa interior elèctrica, enllumenat 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. 

  
 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. 
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 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’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I  D'ENLLUMENAT 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
 
 Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
 
- Xarxes de seguretat horitzontals o verticals segons el cas, seran de poliamida, amb un diàmetre mínim de la 

corda de 4 mm. i una llum de malla màxima de 100x100 mm. La xarxa anirà proveïda de corda perimètrica de 
poliamida de 12 mm. de diàmetre com a mínim, convenientment ancorada. L’ancoratge òptim de les xarxes són 
els elements estructurals, donat que així la xarxa pot quedar convenientment tensa de manera que pugui 
suportar al centre un esforç de fins a 150 Kp. 

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha de 
ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants 
(guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

- Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb tub 
buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada de 
150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma 
de muntant. 

- Extintor de pols química seca. 
 
 
 Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 
 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I  D'ENLLUMENAT 

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) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Guants aïllants, si els calgués. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 
 Pels treballs d’instal·lació (alta tensió) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants aïllants. 
- Granota de treball. 
- Botes aïllants. 
- Protecció d’ulls i cara. 
- Banqueta aïllant i/o catifa aïllant. 
- Perxa aïllant. 
 Pels treballs de maçoneria (ajudes) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates). 
- Protecció de les oïdes (en realitzar regates). 
- Màscara amb filtre mecànic antipols (en realitzar regates). 
 Pels treballs de soldadura elèctrica: 
- Cascos de seguretat. 
- Pantalla amb vidre inactínic. 
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors 
amb els mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora (Art. 7 RAD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció Individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
 
 
 



estudi de seguretat i salut 
memòria 37/53 

INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas, desguassos) 

Es considera en aquest apartat, l'extracció i en el seu cas substitució i connexió de baixans de desguàs, si es 
dona el cas de que estan en mal estat i cal substituir-los. 

La substitució de canals de recollida es contempla en el procés d'execució de la coberta. 

 

Caldrà disposar de medis auxiliars tipus plataforma autopropulsada de tisora o cistell elevador, amb els 
corresponents mitjans associats, com poden ser arnesos i slinges, cascs, guants, etc. 

 

 

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, desguassos) 

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. 
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3.- Norma de Seguretat 
 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

 Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les 
instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra. 

 

PROCÉS 

Xarxa interior  

 El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 
auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

 Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat. 
 Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, s’hauran de respectar les baranes de seguretat. 
 En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i 

erosions.  
 Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 

americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
 Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors 

diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
 En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es posarà cura en l’ordre i la neteja del tall, per evitar el 

risc d’ensopegades. 
 La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de 

dos metres. 
 La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta 

de protecció de la bombeta, alimentats a 24 Volts. 
 És prohibit de connectar els cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització de les 

clavilles mascle-femella.  
 Les escales de mà a emprar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d’obertura, 

per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats a sobre de superfícies insegures. 
 Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II). 
 Les eines dels instal·ladors, l’aïllament de les quals estigui deteriorat, seran retirades i substituïdes per d’altres 

en bon estat de manera immediata. 
  

Instal·lació de fontaneria, aparells sanitaris, calefacció i evacuació d’aigües residuals. 

 El magatzem pels aparells sanitaris, radiadors, etc. s’ubicarà a l’obra, a un local tancat. 
 Durant el transport, és prohibit d’emprar els fleixos dels paquets com anses. 
 Els blocs i aparells sanitaris fleixats a sobre de 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.  
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 La il·luminació elèctrica del lloc on s’emmagatzemen les ampolles o bombones de gasos liquats es realitzarà 
mitjançant mecanismes estancs antideflagrants de seguretat. 

 A sobre de la porta del magatzem de gasos liquats s’establirà un senyal normalitzada de “perill explosió” i un 
altre de “No fumeu”. 

 Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s’instal·larà un extintor de pols química seca. 
 És prohibit l’ús d’encenedors i bufadors al costat de materials inflamables. 
 És prohibit de deixar els encenedors i bufadors encesos. 
 Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per evitar incendis. 
 Les ampolles o bombones de gasos liquats es transportaran i romandran als carros portaampolles. 
 S’evitarà de soldar amb les ampolles o bombones de gasos liquats exposades al sol. 
 Es vigilarà en tot moment el bon estat dels manòmetres, i es vigilarà que a les mànegues hi hagi les vàlvules 

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. 
 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: 

Oxitallada 
Escales de mà 
Grua mòbil 
Passarel·les 
Soldadura elèctrica 
Esmoladora angular 
Bastida amb elements prefabricats sistema modular 
Bastida penjada 
Bastida de borriquetes 
Pistola fixa-claus 
Taladradora portàtil 
Màquina de regates elèctrica 
 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas, desguassos) 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
 
 Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
  
- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha de 

ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els muntants 
(guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

- Extintor de pols química seca. 
 
 
 Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 
  
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc, material inflamable. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de no fumeu. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
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INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas, desguassos) 

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’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors 
dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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MEDIS AUXILIARS 

Oxitallada 

 El subministrament i transport intern en l’obra de les ampolles de gas liquats es farà tenint present les següents 
condicions : 

- Hauran d’estar protegides, les vàlvules de tall, amb  la corresponent caperutxa protectora. 
- No es mesclaran les bombones de gasos diferents. 
- Les bombones s’hauran de transportar en batees engabiades en posició vertical i lligades. 

 S’ha de prohibir que les bombones de gasos liquats romanguin exposades al sol de manera perllongada. 
 S’han d’emprar les bombones de gasos liquats en posició vertical. 
 S’ha de prohibir l’abandonament de les bombones després de la seva utilització. 
 Les bombones de gasos s´aplegaran a llocs d’emmagatzematge tot destriant 

les buides de les  que estiguin plenes. 
 El magatzem de gasos liquats s’ubicarà a l’exterior de l’obra, amb una ventilació constant i directa. 
 Es senyalitzaran les entrades al magatzem amb el senyal de perill d’explosió i no fumeu. 
 Es controlarà que el bufador romangui completament apagat un cop finalitzada la tasca. 
 S’haurà de comprovar que estiguin instal·lades les vàlvules antirretrocès de la flama. 
 S’ha de vetllar perquè no hagi cap fuita de gas a les mànegues d’alimentació. 
 Tots els operaris de l’oxitallada hauran de conèixer la següent normativa: 

- S’ha d’utilitzar a cada moment els carros portabombones per a realitzar el treball amb major seguretat i 
comoditat. 

- S’ha d’evitar que es colpegin les ampolles o que puguin caure des d’una alçada per eliminar la possibilitat 
d’accidents. 

- L’operari haurà d’emprar casc de polietilè (pels desplaçaments per l’obra), elm de soldador (casc + careta 
de protecció) o pantalla de protecció de sustentació manual, guants de cuir, maneguins de cuir, polaines de 
cuir, davantal de cuir i botes de seguretat. 

- No s’han d’inclinar  les bombones de acetilè  fins a esgotar-les. 
- No s’han d’utilitzar les bombones d’oxigen tombades. 
- Abans d’encendre l’encenedor, s’ha de comprovar que estiguin ben fetes les connexions de les mànegues i 

que aquestes es trobin en perfecte estat . 
- Abans d’encendre l’encenedor, s’haurà de comprovar que estiguin instal·lades les vàlvules antirretrocès, 

per evitar així possibles retrocessos de la flama. 
- Per comprovar que a les mànegues no hi ha cap  fuita ,s’han de submergir, aquestes, sota pressió a un 

recipient amb aigua. 
- No  s’ha d’abandonar el carro portabombones en cap absència perllongada, s’ha de tancar sempre el pas  

del gas i  portar el carro a un lloc segur. 
- S’ha d’obrir sempre el pas de gas amb la clau apropiada. 
- S’han d’ evitar focs a l’entorn de les bombones de gasos liquats. 
- No  s’ha de dipositar l’encenedor a terra. 
- S’assegurarà que la trajectòria de la mànega sigui el més curta possible. 
- Les mànegues d’ambdós gasos han de romandre unides entre si, mitjançant cinta adhesiva. 
- S’han d’utilitzar mànegues de colors diferents per a cada gas (oxigen color blau, acetilè color vermell) 
- No s’ha d’utilitzar l’acetilè per soldar o tallar materials que continguin coure ; encara que ho tinguin en poca 

quantitat, donat que per petita que aquesta sigui serà suficient perquè es produeixi una reacció química i 
doni lloc a un compost explosiu. 

- Posat que s’utilitzi l’encenedor per desprendre pintures, l’operari haurà d’emprar mascareta protectora amb 
filtres químics específics pels productes que  vagi a cremar. 

- Posat que es soldi o es tallin elements pintats s’haurà de fer a l’aire lliure o en un local ben ventilat. 
- Un cop utilitzades les mànegues s’hauran de recollir al carretó, així es realitzarà el treball d’una forma més 

còmoda, ordenada i alhora més segura. 
- Es prohibit de fumar alhora que hom es troba soldant, tallant, o  manipulant encenedors o bombones. 

Tampoc es pot fumar al magatzem de les bombones. 
 
 
 

Escales de mà. 

 A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han d’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. 
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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. 
 
 
 

Camions i altres vehicles 

 S’ha de vetllar perquè els camions hagin superat la ITV reglamentària. 
 Els conductors de camions i traginadores de trabuc “dúmpers” hauran d’estar en possessió del corresponent 

permís de conducció per al vehicle que condueixen. 
 Quan s’hagi finalitzat l’operació de càrrega de terres en el camió o traginadora de trabuc “dúmper”, i abans 

d’iniciar-se el transport, s’haurà de cobrir aquests amb una lona. 
 En bascular en abocadors i en proximitats de rases o si s’ha de parar en rampes d’accés, s’hauran d’utilitzar 

topalls o tascons que impedeixin  fer el recorregut marxa enrere a més a més de tenir accionat el fre 
d’estacionament. 

 En tot moment s’ha de respectar la senyalització de l’obra, el codi de circulació i les ordres dels senyalitzadores 
autoritzats. Sempre s’haurà de donar preferència de pas a les unitats carregades. 

 S’ha de triar el dúmper o camió  més adequat segons  la càrrega per transportar. 
 S’ha de parar esment especial al tipus, utilització i manteniment dels pneumàtics. 
 S’ha de respectar, en tot moment, les indicacions del conductor de la màquina de càrrega. 
 Abans d’aixecar la caixa basculadora, s’ha d’assegurar l’absència d’obstacles aeris i de què la plataforma 

estigui plana i sensiblement horitzontal. 
 Totes aquestes màquines hauran de tenir clàxon i llum de marxa enrere efectuant les maniobres sense cap 

brusquedat tot i anunciant-les prèviament. 
 En tots els treballs el conductor haurà d’estar qualificat i haurà d’emprar casc de seguretat quan surti de la 

cabina. 
 Durant els treballs de càrrega i descàrrega no pot romandre cap persona a prop de la maquinària, evitant la 

permanència d’operaris sobre el basculador. 
 Durant les operacions de  càrrega i descàrrega de la caixa basculadora : 

- el conductor s’haurà de quedar a la cabina, sempre que aquesta disposi d’una visera protectora. 
- s’ha d’assegurar que la caixa basculadora pugi dreta durant la descàrrega i la càrrega estarà equilibrada 

quan es carregui. 
- s’han de respectar les instruccions del guia en la descàrrega. 
- sempre que la maquinària es trobi a la cresta de un talús es respectarà la distància de seguretat. 
- si el bolquet és articulat,  aquest s’ha de mantenir en línia. 
- si la caixa basculadora té portes posteriors, s’han de respectar les consignes pròpies en cada tipus 

d’obertura, tancament i bloqueig de les portes.  
 
 Després de  la descàrrega de la caixa basculadora : 
  - no s’ha de posar en marxa la màquina fins que s’hagi assegurat que la caixa basculadora està totalment abaixada. 
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Traginadora de trabuc “dumper” de petita cilindrada 

 Quan es deixi estacionat el vehicle s’haurà de parar el motor, emprar el fre de mà i, si es troben en  un pendent, 
s’hauran de calçar les rodes. 

 A la descàrrega de la traginadora de trabuc ”dumper” a prop de terraplens, rases, talús, pous, s’haurà de 
col·locar un tauló que impedeixi l’avenç de la traginadora de trabuc “dumper” més enllà d’una distància 
prudencial a la vorera del desnivell. 

 A la càrrega del material a la caixa s’haurà de tenir present la capacitat màxima de la mateixa i  és prohibit el 
transport d’objectes que surtin de la vorera de la caixa. 

 Dintre de la traginadora de trabuc “dumper” només pot anar el conductor, i  és prohibit el seu ús com a 
transport pel personal. 

 La càrrega situada al bolquet mai podrà  dificultar la visió del conductor. 
 
 
 

Retroexcavadora (en previsió) 

 S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant  de les màquines. 
 És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició que s’haurà de 

senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 
 En marxa enrera, el conductor haurà d’accionar el clàxon i les llums blanques. 
 Abans d’iniciar els treballs d’excavació mitjançant retroexcavadora s’haurà: 

- Revisar els frens, d’ajustar els miralls retrovisors, comprovar  la visibilitat 
- Comprovar el clàxon de marxa enrera.  

 En finalitzar la jornada, s’haurà de deixar la màquina a la zona d’estacionament prefixada,  
 baixar el catúfol i recolzar-lo a terra. 
 Abans de sortir del lloc de conducció s’ha de tenir present : 

- Posar el fre d’estacionament. 
- Posar en punt mort els diferents comandaments. 
- Si l’estacionament és perllongat (més d’una jornada), es desconnectarà la bateria. 
- Treure la clau de contacte. 
- Tancar la cabina i tots els punts d’accés a la màquina. 

 S’ha de tenir la precaució de no deixar mai en el cas d’estacionament, ni en cas de curts períodes, el motor en 
marxa ni la cullera aixecada. 

 
 
 
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.  
 
 
 

Grua mòbil o altres mitjans d'elevació 

- Caldrà tenir present : 
 Abans de realitzar qualsevol maniobra es col·locaran les potes estabilitzadores.* 
 No es treballarà amb el cable inclinat . 
- S'haurà de complir en tot moment el RD 2370/1996, del 18 de novembre, pel qual s' aproven l' Instrucció  

tècnica complementària MIE-AEM 4 del Reglament d'Aparells d'Elevació i la Manutenció referent a grues 
mòbils autopropulsades. 
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Armadures i perfileria metàl·lica 

 S’ha d’establir una zona d´aplec. 
 L’eslingat de les peces 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 i/o tractament de perfileria 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.  
 
 
 

Grues i aparells elevadors 

- En el  cas de l’elevació i transport de ferros (perfils i xapes), mitjançant grua, s’haurà de vetllar per à que es faci 
un correcte eslingat. 

- L’eslinga ha de tenir un coeficient de seguretat, com a mínim, de 4. 
- S’haurà d’eslingar la càrrega amb una eslinga, com a mínim, de dos braços. 
- Mai s’ha de forçar, les eslinges per sobre de la seva capacitat d’elevació i si es detectés deformacions  o 

trencaments de qualsevol dels seus fils cal desfer-se d’aquesta. 
- Els ganxos de l’eslinga hauran de disposar de la seva corresponent balda de seguretat. 
- En el cas de  les eslinges metàl·liques, s’haurà de considerar la correcta situació i dimensió dels seus 

corresponents dispositius. 
- El ganxo de la grua haurà de disposar de la seva corresponent balda de seguretat. 
- La càrrega sospesa s’haurà de guiar amb sirgues per evitar moviments perillosos. 
- Alhora s’ha de tenir present respecte als aparells elevadors, que compleixin tot el que queda contemplat a la 

nostra legislació vigent : 
 RD 2291/1985 del 8 de novembre, per el qual s’aprova el Reglament d’Aparells d’elevació i   la seva 

Manutenció. 
 Ordre del 28 de juny de 1988 per la qual s’aprova l’Instrucció Tècnica complementària MIE-AEM2 del 

Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció en referència a grues desmuntables per a l’obra. 
 RD 2370/1996, del 18 de novembre, per el qual s’aprova l’Instrucció tècnica complementària MIE-AEM 4 del 

Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció en referència a grues mòbils autopropulsades emprades. 
 
 
 

Passarel·les 

 L’amplada de la passarel·la no ha de ser mai inferior a 60 cm. 
 Quan l’alçada d’ubicació de la passarel.la estigui a 2 o més metres d’alçada, s’haurà de disposar de barana de 

seguretat (passamans, llistó intermedi i entornpeu). 
 El terra de recolzament de la passarel.la ha de tenir la resistència adequada i mai serà relliscós. 
 Les passarel·les es mantindran sempre lliures d’obstacles. 
 Les passarel·les hauran de disposar d’un pis perfectament lligat. 
 S’ha de disposar d’accessos fàcils i segurs. 
 S’han d’instal·lar de forma que es pugui evitar la caiguda per basculament o lliscada. 
 
 
 

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. 
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 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. 
 
 
 

Esmoladores angulars 

 S’ha d’informar al treballador dels riscos que té aquesta màquina i la forma de prevenir-los. 
 S’ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en perfectes condicions, emmagatzemant-lo en llocs secs 

lliures de cops i atenent a les indicacions del fabricant. 
 Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina. 
 No es pot  sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola. 
 S’haurà  d’utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i les característiques de la màquina. 
 No s’haurà de sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació de una pressió excessiva. 

Els resultats poden ser nefastos: trencament del disc, sobrescalfament, pèrdua de velocitat i de rendiment, 
rebuig de la peça o reacció de la màquina, pèrdua d’equilibri, etc. 

 Posat que es treballi sobre peces de petita mida o en equilibri inestable, s’haurà d’assegurar la peça, de 
manera que no sofreixi moviments imprevistos durant l’operació. 

 S’ha de parar la màquina totalment abans de posar-la, en prevenció dels possibles desperfectes al disc o 
moviments incontrolats de la mateixa. La situació ideal és disposar de suports especials propers al lloc de 
treball. 

 En desenvolupar treballs amb risc de caiguda des d’alçada,  cal assegurar sempre la postura de treball, ja que, 
en cas que es perdés l’equilibri per reacció incontrolada de la màquina, els efectes es poden arribar a 
multiplicar. 

 No s’ha d’utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per sobre del nivell de les espatlles, ja que, 
en cas que es perdés el control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats superiors. 

 En funció del  treball a realitzar, s’haurà d’utilitzar una empunyadura adaptables laterals o de pont. 
 En casos d’utilització de plats de lijar, s’haurà d’instal·lar en la empunyadura lateral la protecció corresponent 

per a la mà. 
 Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, que permeten, a més de fixar 

convenientment la peça, graduar la profunditat o inclinació del tall. 
 S’hi troben també guies acoblables a la màquina que permeten, de manera portàtil, executar treballs d’aquest 

tipus, obtenint resultats precisos i evitant perillosos esforços laterals del disc; en molts d’aquests casos serà 
necessari ajudar-se amb un regle que ens defineixi netament la trajectòria. 

 Si s’executen treballs repetitius i en sec, esdevé convenient utilitzar un protector amb una connexió per a la 
captació de la pols. Aquesta solució no podrà ser factible si els treballs impliquen continus i importants 
desplaçaments o el medi de treball és complex. 

 En llocs de treball contigus, es convenient disposar de pantalles absorbents com a protecció abans de la 
projecció de partícules i com a aïllants de les tasques en relació al soroll. 

 L’operari que realitzi aquest treball haurà d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), 
granota de treball, botes de seguretat de cuir, mascareta antipols si n’hi ha, un sistema eficaç d’aspiració de la 
pols, ulleres antiimpactes i protector auditiu si el nivell del soroll així ho requereix . 

 



estudi de seguretat i salut 
memòria 48/53 

Grueta o Cabrestant mecànic “Maquinillo” (en previsió) 
 En la col·locació de la Grueta “maquinillo” a la coberta caldrà garantir la seva estabilitat, per aquest motiu, en la 

realització del forjat es col·locaran uns ferros d’espera per amarrar les potes estabilitzades de la Grueta  
“maquinillo”. 

 L’alimentació elèctrica del “maquinillo” es realitza a través del quadre de zona, que ha de tenir  la seva 
protecció diferencial i magnetotèrmica. 

 El “maquinillo” que cal instal·lar a l’obra haurà d’anar dotat de dispositiu limitador de recorregut de la càrrega en 
marxa ascendent, comprovant-se  la seva efectivitat després del muntatge. 

 El “maquinillo” a instal·lar a l’obra haurà d’estar dotat de ganxo amb balda de seguretat. 
 El “maquinillo” a instal·lar a l’obra haurà d’estar dotat de carcassa protectora de la maquinària amb tanca 

efectiva per a l’accés a les parts mòbils internes. 
 S’ha de col·locar a una zona ben visible, sobre de la carcassa, la placa de característiques de la Grueta  tot  

ressaltant la càrrega màxima que es pot elevar. 
 S’ha de comprovar, abans d’iniciar els treballs, que el ganxo d’elevació arribi a la cota de la rasant de 

subministrament de material i en aquesta posició encara hi quedin tres espires, com a mínim, enrotllades en el 
cabrestant. 

 S’ha de garantir el correcte ancoratge de  l’extrem del cable al cabrestant perquè quedi subjecte en cas de falsa 
maniobra.  

 S’ha de considerar que la secció del cable d’elevació sigui d’unes condicions  que suporti la càrrega de 
trencament : càrrega d’elevació x coeficient de seguretat (4). 

 L’altre extrem del cable anirà subjecte a la bola del ganxo, es realitzarà de manera que el llaç estigui format 
pels corresponents sistemes de subjecció que calguin i es  trobin convenientment instal·lats, que garanteixin la 
subjecció del cable a la bola del ganxo. 

 L’operari haurà d’emprar casc de seguretat, granota de treball, guants de cuir i lona (tipus americà), botes de 
cuir de seguretat i cinturó de seguretat que en tot moment es trobarà  subjecte, convenientment, a un ancoratge 
independent del “maquinillo”. 

 La zona on es subministri el material per ésser hissat serà senyalitzada amb la placa d’advertència de càrrega 
suspesa.  

 En l’operació de manteniment de “maquinillo”, s’haurà de desconnectar aquest  de l’alimentació elèctrica. 
 
 
 

Carretó elevador 

 Abans d’iniciar la jornada el conductor ha de realitzar una inspecció del carretó. 
 Posat que es detectés qualsevol deficiència s’haurà de comunicar al servei de manteniment i deixar el carretó 

fora de servei. 
 Abans del transport de la càrrega s’ha de revisar que la càrrega estigui convenientment paletitzada, fleixada i 

ubicada correctament. 
 Al procés de conducció del carretó s’hauran de  considerar els següents punts : 

- no  s’ha de permetre que pugi cap persona al carretó. 
- s’ha de mirar en la direcció d’avançament  i mantenir la vista en el camí  que s’ha de recórrer. 
- s’ha de disminuir la velocitat a  encreuaments i llocs amb poca visibilitat. 
- s’ha de cerciorar amb  l’encarregat de l’obra dels camins aptes pel trànsit del carretó. 
- s’ha de transportar únicament càrregues preparades correctament (càrregues paletitzades). 
- no  s’han de transportar càrregues que superin la capacitat  nominal. 
- no  es pot circular per sobre dels 20 Km/h en espais exteriors i 10 Km/h en  interiors. 
- s’ha de circular pels camins dissenyats amb aquesta finalitat, mantenint una distància prudencial amb  

altres vehicles que el precedeixin tot evitant avançaments. 
- s’han d’evitar parades i arrencades  brusques i viratges ràpids. 
- s’ha d’assegurar de no topar amb sostres, conductes, etc. a causa de les dimensions del carretó amb la 

càrrega que es transporta. 
- quan es circuli en buit, s’ha de situar la forquilla baixada. 
- sempre s’ha de traslladar la càrrega horitzontalment amb la forquilla situada a 15 cm de terra. 
- en  moviment,  s’ha d’emprar el llum llampegant i en cas de marxa enrera el senyal sonor intermitent. 

 En cas de transport fora de l’obra, el carretó ha d’estar convenientment matriculat i amb les assegurances 
reglamentàries. 

 Quan el conductor abandoni el seu carretó s’ha d’assegurar que les palanques estiguin en punt mort, el motor  
estigui parat, els frens posats i la clau de contacte treta. Si el carretó es troba  en  un pendent, es calçaran les 
rodes; tanmateix la forquilla s’ha de deixar en la posició més baixa. 

 Esdevé  obligatòria la instal·lació al carretó d’un pòrtic antiimpactes i antibolcades. 
 La part superior del carretó ha de disposar d’un sostre protector contraimpactes i contra les inclemències del 

temps.  
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Toro,  “Transpalet“ manual : carretó manual (en previsió) 
 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. 

 
 
 

Formigoneres pasteres (en previsió) 
 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. 
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 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. 

 
 
 

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. 
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 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. 

 
 
 

Bastides Penjades. 

 S’ha d’efectuar, abans de la seva utilització, el reconeixement i proves, amb la bastida propera a terra i amb la 
corresponent càrrega  humana  i de materials al quals ha de sotmetre’s. 

 Es donaran instruccions especials als obrers per a què no passin ni surtin de la bastida, mentre no quedi 
assegurada la immobilitat d’aquesta respecte del mur en sentit horitzontal. 

 Es vetllarà freqüentment pels ancoratges o contrapesos dels pescants, i de la resta de components de la 
bastida. 

 Els pescants hauran de ser metàl·lics; és prohibit la realització del mateix mitjançant taulons enbridats. 
 Les bastides penjades aniran provistes de barana resistent junt al mur, de 0,70 metres i en els altres tres 

costats seran de 0,9 metres. Els fronts i els extrems aniran provistos de sòcols. 
 La plataforma de la bastida haurà de tenir com a mínim 60 cm. d’amplària. 
 La distància entre el parament i la bastida serà  inferior a 45 cm. 
 S’haurà de mantenir l’horitzontalitat de la bastida. 
 Qualsevol bastida penjada junt a l'aparell d’hissat haurà de disposar d’un mecanisme anticaiguda. 
 
 
 

Bastides de cavallets. 

 No es podran emprar en alçades superiors als 6 metres. 
 Per a alçades superiors a 3 metres aniran travats amb un tornapunta. 
 La separació entre punts de recolzament no haurà de ser superior en cap cas als 3,5 metres. 
 En cas que alçada de caiguda sigui superior als 2 metres s’haurà de disposar de la barana perimetral. 
 L’amplada mínima de la plataforma de treball esdevé de 60 cm. 
 El conjunt haurà de ser estable i resistent. 
 
 
 

Màquina de trepar. 

 En la manipulació de la màquina de trepar, per tal d’evitar lesions als ulls els operaris deuran emprar ulleres 
antiimpactes 

 En les operacions de tall de material ceràmic amb la màquina de trepar, es deurà mullar les peces abans de 
tallar-les, i si no es pot mullar, donada la generació de pols l’operari deurà emprar mascareta amb filtre mecànic 
contra la pols. 

 El radi del disc de la màquina de trepar ha d’estar d’acord amb les revolucions del motor elèctric. 
 
 
 

Pistola fixa-claus i reblonadores 

 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. 
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 En cap cas s’ha d’intentar realitzar trets inclinats, donat que es pot perdre el control de la pistola i patir 
accidents. 

 Abans de disparar, asseguri’s de que no hi ha ningú a l’altra banda de l’objecte on dispara. 
 Abans de disparar s’ha de comprovar que el protector és a la posició correcta. 
 No s’ha d’intentar realitzar trets prop de les arestes. 
 No s’ha de disparar recolzat sobre objectes inestables. 
 L’operari que empri la pistola fixa-claus ha d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), 

granota de treball, botes de cuir de seguretat, auriculars, ulleres antiimpactes i cinturó de seguretat si els 
calgués.  

 
 
 

Perforadora portàtil 

 El personal dedicat a l’ús de la perforadora portàtil, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina, per tal 
d’evitar els accidents per inexperiència. 

 S’ha de comprovar que a l’aparell no li manqui cap de les peces de la seva carcassa de protecció; en cas de 
deficiència no s’ha d’utilitzar fins que estigui completament restituïda. 

 Abans de la seva utilització, s’ha de comprovar el bon estat del cable i de la clavilla de connexió, posat que 
s’observés alguna mena de deficiència, s’ha de tornar la màquina perquè sigui reparada. 

 S’han d’evitar els rescalfaments del motor i les broques. 
 No s’ha d’intentar realitzar forats inclinats, pot trencar la broca i produir lesions. 
 No intenti engrandir el forat oscil·lant al voltant de la broca, pot trencar-se la broca i produir serioses lesions. 
 No intenti realitzar un forat d’una sola maniobra: primer marqui el punt a foradar amb un punxó, després apliqui 

la broca i embroqui-la. 
 La connexió i el subministrament elèctric a les perforadores portàtils es realitzarà mitjançant una mànega contra 

la humitat a partir del quadre de planta, dotat de les corresponents proteccions.  
 És prohibit expressament de  dipositar al sòl o deixar abandonada la perforadora portàtil mentre està 

connectada a la xarxa elèctrica. 
 
 
 

Colissa elèctrica 

 Comprovi que a l’aparell no li manca alguna de les peces constituents de la seva carcassa de protecció. En cas 
de deficiència, no utilitzi l’aparell fins que estigui contrarestada la mancança. 

 Comprovi l’estat del cable i de la clavilla de connexió; rebutgi l’aparell si presenta repèls que deixin al 
descoberts fils de coure o si té empalmaments rudimentaris coberts amb cinta aïllant. 

 Triï sempre el disc adequat pel material a regatar. Consideri que hi ha un disc per a cada feina; no els 
intercanviï, en el millor dels casos, els espatllarà sense obtenir bons resultats i correrà riscos innecessaris. 

 No intenti “regatar” a zones poc accessibles ni en posició inclinada de costat; el disc podria trencar-se i produir-
li lesions. 

 No intenti reparar les regatadores ni les desmunti. Lliuri-les a un especialista per a la seva reparació. 
 No colpegi amb el disc alhora que talla, això no accelerarà la velocitat de tall. El disc pot trencar-se i produir-li 

lesions. 
 Eviti rescalfar els discos, podria ser l’origen d’accidents. 
 Substitueixi immediatament els discos gastats o esquerdats. 
 Eviti dipositar la regatadora, encara en moviment, directament a terra, és una posició insegura. 
 No desmunti mai la protecció normalitzada de disc ni talli sense ella. 
 Desconnecti la regatadora de la xarxa elèctrica abans d’iniciar les manipulacions de canvi de disc. 
 Mulli la zona a tallar prèviament, reduirà la formació de pols.  
 Utilitzi sempre la màscara amb filtre mecànic antipols, evitarà lesions pulmonars. 
 El personal que manipuli la regatadora haurà d’emprar casc de seguretat, ulleres antiimpactes, protectors 

auditius, màscara antipols, guants de lona i cuir (tipus americà) i granota de treball. 
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Instal·lacions d’Higiene i  Benestar: (en previsió) 

L'obra disposarà de serveis higiènics existents en el recinte. 

 
S’ha de  preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar, preveient la presa 
provisional d’aigua i electricitat i l’evacuació d’aigües fecals. 
Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l’obra, considerant  l’evolució 
d’aquests en el temps, i tenint en compte que s’han de cobrir les següents necessitats : canvi de roba, higiene 
personal i necessitats fisiològiques. 
 
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar poden ser : 
 mòduls prefabricats, o 
 construïdes a l’obra. 

  
 Als dos casos, s’han de tenir en compte els següents paràmetres : 
 vestuaris amb una superfície de 2 m2 per treballador, alçada mínima de 2,30 m. I estaran equipats amb 

seients i casellers individuals. 
 lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotació mínima d’un lavabo per cada 10 treballadors. 
 dutxes, igual  que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotació mínima d’una dutxa per cada 

10 treballadors. 
 inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotació mínima serà de : un 

inodor per  cada 25 treballadors i un inodor per cada 15 treballadores.  Les dimensions mínimes dels 
mateixos seran de 1 x 1,20 m. i de 2,30 m. d’alçada. 

 menjador que haurà de disposar d’un escalfaplats, pica, galleda de  la brossa, ventilació, calefacció i 
il·luminació. 

  
Els mòduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor), i mòduls de vestuari, 
acoblant-se els mòduls de manera que pugui haver accés directe d’un mòdul a l’altre. 
 
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar construïdes a l’obra, si el solar ho permet s’han de construir a prop de 
l’accés, perquè el treballador es pugui canviar abans d’incorporar-se al treball. 
 
En obres entre mitjaneres, a zona urbana, atesa l’escassetat d’espai s’ha de preveure en principi una zona per a 
la ubicació de les instal·lacions i una vegada, degut a la dinàmica de l’obra, es disposa d’espai en l’interior de 
l’edifici que s’està construint, s’hauran de construir les Instal·lacions d’Higiene i Benestar seguint els paràmetres 
anteriorment assenyalats. S’aconsella que aquestes instal·lacions es trobin, també, a prop de les vies d’accés. 
 
Independentment d’aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de la obra que han de complir a 
cada moment la idoneïtat en relació a la il·luminació, la climatització segons la temporada. 
 
Respecte al personal d’oficina s’ha de considerar, també, la instal·lació de lavabos i inodors. 
 
S’ha de  preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinària i equips de protecció personal  i col·lectiva. 
S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d’oficina i d’obra, si l’obra ho permet.  
S’han  de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren material i maquinària a l’obra, i en el 
posat que estiguin estacionats limitant la circulació viària, s’haurà de demanar permís municipal. Es senyalitzarà 
la prohibició d’estacionament de vehicles aliens a l’obra, i si calgués, s’ha de limitar la zona amb tanques per 
vianants, convenientment senyalitzades mitjançant balises destellants durant la nit.  
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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.  
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PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RELACIÓ AMB LES CARACTERÍSTIQUES, LA 
UTILITZACIÓ I LA CONSERVACIÓ DE LES MÀQUINES, ÚTILS, FERRAMENTES, SISTEMES 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. 
 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. 
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 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 
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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  
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 .INCLOENT 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, U.N.E.  81282 : 1991  
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marcat. 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  
dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  405:1993 

  
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 

  
 
 
 
 
 



 

DETALLS DE SEGURETAT 
  



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 
 
 



 

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 
 



 

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 
Empotrat en forjat 
 

 
 

 
 



 

Baranes de seguretat 
Amb sergent 2 
 

 
 

A. Tipus 1 
B. Tipus 2 
C. Tipus 3 
 



 

Xarxes Horitzontals 
Amb mènsula amb sergent 
 

 
 

Subjectada mitjançant mènsules amb sergent. 
 
 
 
 



 

Xarxes Horitzontals 
Detall 1 
 

 
 

A. MUNTATGE DE XARXA EN ANGLE. 
B. GRÀFICA SUPERFÍCIE DE RECEPCIÓ. 
C. DESMUNTATGE I ELEVACIÓ DEL SALVACAIGUDES. 
1. Doblegar per la diagonal de la xarxa. Corda de poliamida d = 12 mm. (Reforç). 
2. Pis de treball. 
3. Velocitat caiguda 12 m/s. 
 



 

Xarxes Horitzontals 
Detall 2 
 

 
 

A. ESQUEMA 
1.  Marc metàl.lic 
2.  Corda perimetral poliamida de d = 12 mm. mínim 
3.   Xarxa de poliamida de malla 100 mm. màxim i corda d = 4 mm mínim. 
B. ESPECEJAMENT 
3. Xarxa 
4.  Tirant xarxa 
5.   Suport 
6.   Braç abatible 
C. MÒDUL ANTICAIGUDES 
7. Element de fixació 
8. Tornapunta telescòpic 
9. Mènsula 
10. Xarxa 
11. Marc 
 



 

Xarxes Horitzontals 
Subjectada mitjançant ganxos al forjat 
 

 
 

FORAT 5,00 x 5,00 m. XARXA NY/4 L75 
A - Ganxo de subjecció col·locat cada 0,50 m. per a subjecció de xarxa. 
B - Ganxo de subjecció col·locat a 2 m. per a amarratge de cinturons de seguretat, 
 durant muntatge i retirada de la xarxa. 
C - Corda 10 mm. per a amarratge de xarxa als ganxos de subjecció de xarxes. 
D - Pany de xarxa NY/4 L75 dimensionat en funció del forat ( 5 x 5 m.). 
E - Llas amb protecció. 
F -  Ancoratges principals de la xarxa. 
 



 

Xarxes verticals subjectades mitjançant pals tipus forca 
Col·locació amb caixetí passant 
 

 
 

 
 



 

Xarxes verticals subjectades mitjançant pals tipus forca 
Detalls suspensió i cosit 
 

 
 

A. SUSPENSIÓ DE XARXES DESDE LES FORQUES 
1. Corda poliamida de d = 10 mm. penjant de xarxa desde forca. 
2. Corda poliamida de d = 10 mm. perimetral a la xarxa per a penjar. 
3. Amarratge amb nus mariner. 
 
B. COSIT DE PANYS DE XARXA SOBRE FORCA 
4. Malla de 10 x 10 cm: lligada amb corda de poliamida 4 mm.  
5. Corda de poliamida 10 mm. perimetral a la red. 
6.  Corda de poliamida 6 mm./Cosit de pany de xarxa. 
 



 

Xarxes verticals subjectades mitjançant pals tipus forca 
Col·locació amb anella en cantell al forjat 
 

 
 

A. FORCA SIMPLE. 
1. Corda perimetral trenada a la malla 
2. Malla lligada en poliamida trenada en rombe. NY/4 L100  
3. Llaç de mariner 
4. Corda de poliamida d = 10 mm.  
5. Secció 80 x 40 x 1,5 mm.  
6. Ancoratge 
7. Falca d´immobilització 
8. Enllaç encadellat. 
 



 

Xarxes verticals subjectades mitjançant pals tipus forca 
Detall d'anella de subjeció 
 

 
 

A. PER ANCLATGE DE LES FORQUES DE SUSTENTACIÓ DE XARXES 
1.  d 16 mm. unit a la armadura del cèrcol 
2.  Encofrat de bora 
3.  Doblegat posterior per a enfilar la forca 
 
B. PER ANCORATGE DE LES FORQUES DE SUSTENTACIÓ DE XARXES 
4. Sostre o llosa 
5. Encofrat  de bora. 
6.  d 16 mm unit a l'armat del cércol. 
 



 

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 
 



 

Tanques 
Tanca peatonal 
 

 
 

A. Planta 
B. Alçat 
C. Perfil 
 



 

Tapes en forats de forjats 
Malla electrosoldada en capa superior 
 

 
 

1. Malla electrosoldada en capa superior. 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

Senyalització 
Advertiment 
 

 
 

 
 



 

Senyalització 
Prohibició 
 

 
 

 
 



 

Senyalització 
Obligació 
 

 
 
 
 



 

PLÀNOLS 
 

 
 
 







 

AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
 

 
 



1.1.- Bastides i maquinària d'elevació

1.1.1.- Plataformes elevadores

1.1.1.1 U Lloguer diari de plataforma elevadora de tisores, motor elèctric, de 12 m d'altura màxima de
treball.
El preu inclou el manteniment i l'assegurança de responsabilitat civil.
Inclou: Transport i revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat.

Total U  ......: 30,000 101,18 3.035,40

1.1.1.2 U Lloguer diari de cistell elevador de braç articulat, motor elèctric, de 15 m d'altura màxima de
treball.
El preu inclou el manteniment i l'assegurança de responsabilitat civil.
Inclou: Transport i revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat.

Total U  ......: 30,000 123,65 3.709,50

Total subcapítol 1.1.1.- Plataformes elevadores: 6.744,90

1.1.2.- Bastides

1.1.2.1 U Lloguer, durant 30 dies naturals, de torre de treball mòbil, amb plataforma de treball de 3x1 m²,
situada a una altura de 3 m, formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent de 48,3
mm i 3,2 mm de gruix, preparada per suportar una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement
distribuïda sobre la plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN, classe 3 segons UNE-EN 1004.
Inclou: Transport, muntatge i revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de
seguretat.

Total U  ......: 1,000 196,36 196,36

Total subcapítol 1.1.2.- Bastides: 196,36

Total subcapítol 1.1.- Bastides i maquinària d'elevació: 6.941,26

Total pressupost parcial nº 1 Actuacions prèvies : 6.941,26

Pressupost parcial nº 1 Actuacions prèvies

Nº Ud Descripció Amidament Preu Import
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3.1.- Sistemes de protecció col·lectiva

3.1.1.- Protecció de grans buits horitzontals en estructures metàl·liques

3.1.1.1 M² Sistema S de xarxa de seguretat desplaçable, col·locada horitzontalment, format per: xarxa de
seguretat UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M, de poliamida d'alta tenacitat, nuada, de color blanc,
per cobrir buits horitzontals de superfície compresa entre 35 i 250 m². Inclús corda d'unió de
polipropilè, per unir les xarxes i elements per al desplaçament i tibat de les xarxes.
Inclou muntatge i desmuntatge.
El preu correspon a l'amortització proporcional al periode d'ús en obra, considerant la vida útil
d'un any i un percentatge d'amortització del 10% mensual.

Xarxes buit estructura … Uts. Llargada Amplada % Parcial Subtotal

4 14,00 6,00 0,10 33,600Xarxa/mes

33,600 33,600

Total m²  ......: 33,600 24,03 807,41

Total subcapítol 3.1.1.- Protecció de grans buits horitzontals en estructures metàl·liques: 807,41

3.1.2.- Línies i dispositius d'ancoratge

3.1.2.1 U Línia d'ancoratge horitzontal permanent, de cable d'acer, amb amortidor de caigudes, de 20 m
de longitud, classe C, composta per 1 ancoratge terminal d'aliatge d'alumini L-2653 amb
tractament tèrmic T6, acabat amb pintura epoxi-polièster; 1 ancoratge terminal amb amortidor
d'acer inoxidable AISI 316, acabat brillant; 3 ancoratges intermedis d'aliatge d'alumini L-2653
amb tractament tèrmic T6, acabat amb pintura epoxi-polièster; cable flexible d'acer galvanitzat,
de 10 mm de diàmetre, compost per 7 cordons de 19 fils; tensor de caixa oberta, amb ull en un
extrem i forquilla en l'extrem oposat; conjunt d'un subjectacables i un terminal manual;
protector per a cap; placa de senyalització i conjunt de dos precintes de seguretat. Inclús
fixacions per a la subjecció dels components de la línia d'ancoratge al suport.
Inclou muntatge i desmuntatge.
El preu correspon a l'amortització proporcional al periode d'ús en obra, considerant la vida útil
d'un any i un percentatge d'amortització del 10% mensual.

Unitat desplaçable Uts. Llargada Amplada % Parcial Subtotal

3 0,10 0,300Linia/mes

0,300 0,300

Total U  ......: 0,300 664,41 199,32

Total subcapítol 3.1.2.- Línies i dispositius d'ancoratge: 199,32

Total subcapítol 3.1.- Sistemes de protecció col·lectiva: 1.006,73

3.2.- Formació

3.2.1.- Reunions

3.2.1.1 U Hora de xerrada per a formació de Seguretat i Salut en el Treball, realitzada per Tècnic
qualificat que pertany a una empresa assessora en Seguretat i Prevenció de Riscos.
El preu inclou la pèrdua d'hores de treball per part dels treballadors assistents a la xerrada,
considerant una mesura de sis persones.

Total U  ......: 2,000 119,34 238,68

Total subcapítol 3.2.1.- Reunions: 238,68

3.2.2.- Formació del personal

3.2.2.1 U Formació del personal, necessària per al compliment de la normativa vigent en matèria de
Seguretat i Salut en el Treball.
El preu inclou les reunions del Comitè de Seguretat i Salut en el Treball.

Total U  ......: 1,000 206,00 206,00

Total subcapítol 3.2.2.- Formació del personal: 206,00

Total subcapítol 3.2.- Formació: 444,68

3.3.- Equips de protecció individual

3.3.1.- Conjunt d'equips de protecció individual

3.3.1.1 U Conjunt d'equips de protecció individual per a tots els treballadors, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.

Total U  ......: 1,000 1.030,00 1.030,00

Total subcapítol 3.3.1.- Conjunt d'equips de protecció individual: 1.030,00

Pressupost parcial nº 3 Seguretat i salut

Nº Ud Descripció Amidament Preu Import
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Total subcapítol 3.3.- Equips de protecció individual: 1.030,00

3.4.- Medicina preventiva i primers auxilis

3.4.1.- Material mèdic

3.4.1.1 U Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats,
gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces,
guants d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics
cardíacs d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al
parament amb cargols i tacs.
Inclou: Col·locació i fixació mitjançant cargols.

Total U  ......: 1,000 150,72 150,72

Total subcapítol 3.4.1.- Material mèdic: 150,72

Total subcapítol 3.4.- Medicina preventiva i primers auxilis: 150,72

3.5.- Senyalitzacions i tancaments del solar

3.5.1.- Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres

3.5.1.1 U Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi,
reparació o reposició, canvi de posició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a
contenidor.

Total U  ......: 1,000 103,00 103,00

Total subcapítol 3.5.1.- Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres: 103,00

Total subcapítol 3.5.- Senyalitzacions i tancaments del solar: 103,00

3.6.- Seguretat enfront del contagi de COVID-19

3.6.1 U Conjunt de mesures de seguretat contra el contagi de COVID-19.
Inclou totes les mesures necessàries per a tots els treballadors, al llarg de la durada de l'obra.
Inlcourà caixes de guants i mascaretes; dosificador de gel hidroalcohòlic viricida, emplenable
d'accionament manual, de 1 l de capacitat, de polipropilè; i contenidor, de 40 l de capacitat, de
polipropilè, amb pedal d'obertura de tapa, per dipositar els guants usats i les mascaretes
usades.
El preu inclou els guants, les mascaretes i el producte desinfectant.

Total U  ......: 1,000 187,85 187,85

Total subcapítol 3.6.- Seguretat enfront del contagi de COVID-19: 187,85

Total pressupost parcial nº 3 Seguretat i salut : 2.922,98

Pressupost parcial nº 3 Seguretat i salut

Nº Ud Descripció Amidament Preu Import
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Pressupost d'execució material
1 Actuacions prèvies 6.941,26

1.1.- Bastides i maquinària d'elevació 6.941,26
1.1.1.- Plataformes elevadores 6.744,90
1.1.2.- Bastides 196,36

3 Seguretat i salut 2.922,98
3.1.- Sistemes de protecció col·lectiva 1.006,73

3.1.1.- Protecció de grans buits horitzontals en estructures metàl·liques 807,41
3.1.2.- Línies i dispositius d'ancoratge 199,32

3.2.- Formació 444,68
3.2.1.- Reunions 238,68
3.2.2.- Formació del personal 206,00

3.3.- Equips de protecció individual 1.030,00
3.3.1.- Conjunt d'equips de protecció individual 1.030,00

3.4.- Medicina preventiva i primers auxilis 150,72
3.4.1.- Material mèdic 150,72

3.5.- Senyalitzacions i tancaments del solar 103,00
3.5.1.- Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres 103,00

3.6.- Seguretat enfront del contagi de COVID-19 187,85

Total .........: 9.864,24

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de NOU MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-QUATRE
EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS.
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QUADRE DE PREUS NUMERO 1 
 
 

  



Reforma de la Coberta del Centre Cultural Parc Alegria de JUNEDA

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €9.864,24utP122-NOU1 Mitjans de Seguretat d'acord EstudiP- 1
(NOU MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €2,92kgP446-DMC9 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en
perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

P- 2

(DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €87,40m2P531-9T5V Subministrament i col•locació de sistema de coberta sandwich acústica EUROSILENCE de
Europerfil, mitjançant la col•locació de perfil metàl•lic interior Eurobase 48 CD (4.250.48) de 0,70
mm de gruix, amb perforacions en les parts planes sistema Haironphone, perfilat en base d’acer
galvanitzat o Z-Al-Mg i Pre-lacat en revestiment de Europerfil Esmeralda plus (EP.C2.01) en color
estàndard a definir segons D.F. (acompleix exigències de la norma UNE-EN 10169 segons assajos
fitxes tècniques del fabricant), fixat directament a estructura metàl•lica existent, amb separació
entre recolzaments segons tabulats de carregues del fabricant i carregues del CTE; Disposició de
separadors tipus Z de xapa galvanitzada de 1,2 mm. de gruix, 40 mm. de cantell i 150 mm. de
desenvolupament, disposats segons sol·licitacions del projecte, amb banda de polietilè o similar a
la cara superior de la Z per a ruptura de pont tèrmic i fixats al perfil suport. Entre aquests
separadors s'allotjarà un aïllant termo-acústic, format per panell rígid de llana de roca de 40 mm. de
gruix , densitat 100 kg/m3 i vel negre antidesprendiment per la cara inferior. Disposició de perfil de
coberta Eurocover 40N (3.341.40) de 0,6 mm. de gruix perfilat en base d’acer galvanitzat o
Z-Al-Mg i Pre-lacat en revestiment de Europerfil Esmeralda plus (EP.C2.01) en color estàndard a
definir segons D.F. (acompleix exigències de la norma UNE-EN 10169 segons assajos fitxes
tècniques del fabricant) fixat mecànicament als separadors Z. Realitzat per personal especialitzat
inclòs fixació i elements auxiliars. Per a cobertes amb pendents superiors al 10 %. Segons normes
CTE y QTG. Absorció acústica ? (w)= 0,70 segons assaig APPLUS de 12/4469-192 de 23.08.2012 

P- 3

(VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €79,60m2P531-9T5W Subministrament i col·locació en vertical de perfil suport interior Euroform 34 (4.271.34) de
Europerfil, en 0,7 mm. de gruix, amb perforat rodó a tot ample tipus R3-T6 (23% coef.), perfilat en
base d’acer galvanitzat i Pre-lacat en revestiment de Europerfil Esmeralda Plus (EP.C2.01) en
color Standard a definir segons DF (acompleix exigències de la norma UNE-EN 10169 segons
assajos fitxes tècniques del fabricant), fixat directament a subestructura existent, amb separació
entre recolzaments segons tabulats de carregues del fabricant i carregues del CTE, mes col·locació
de perfil separador tipus Zeta de 50 mm. de cantell, plegat en acer galvanitzat de 1,20 mm. fixat al
perfil suport. Mes col·locació d’aïllament de panell llana de roca de 50 mm. de gruix y 40 kg/m3 de
densitat i vel negre antidesprendiment per la cara inferior, disposat entre els separadors. Mes
col·locació exterior en vertical de perfil Eurocover 34N (4.265.34) de Europerfil, en 0,6 mm. de
gruix, perfilat en base d’acer galvanitzat i pre-lacat en revestiment de Europerfil Esmeralda Plus
(EP.C2.01) en color Standard a definir segons DF (acompleix exigències de la norma UNE-EN
10169 segons assajos fitxes tècniques del fabricant), fixat mecànicament al separadors Zeta, amb
distancia entre recolzaments segons tabulats de carregues del fabricant i carregues del CTE.
Col·locació incloent, banda de polietilè o similar en el ala exterior dels separadors Z per a ruptura
de pont tèrmic, fixacions i elements auxiliars. Segons normes CTE y QTG. Absorció acústica ?
(w)= 0,85 Classe B, segons assaig APPLUS 16/11772-279 de 10.03.2016. 

P- 4

(SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €32,80mP5ZA3-5226 Carener i remats lateral, de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,6 mm de gruix, preformada i 60
cm de desenvolupament, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 5

(TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €19,41mP5ZJ2-HOAD Canal de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,5 mm de gruix, 100 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a canaló exterior, col·locat amb fixacions
mecàniques, i segellat

P- 6

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €4,39m2P875-4SAI Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació Sa 1
segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans raig de sorra seca i càrrega manual de runa
sobre contenidor

P- 7

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €13,86m2P8B2-G2E9 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat L, per a classe
d'exposició C3, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 2 capes, capa d'imprimació d'i capa
d'acabat de, amb un gruix total de protecció de 120 µm, aplicat de forma manual

P- 8

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)



 

QUADRE DE PREUS NUMERO 2 
 

  



Reforma de la Coberta del Centre Cultural Parc Alegria de JUNEDA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €19,25h Ajudant soldadorA01-FEP1

 €19,19h Ajudant col·locadorA01-FEP3

 €19,19h Ajudant pintorA01-FEP9

 €19,19h Ajudant muntadorA01-FEPH

 €18,78h ManobreA0D-0007

 €22,03h Oficial 1aA0F-000B

 €21,90h Oficial 1a col·locadorA0F-000D

 €22,77h Oficial 1a muntadorA0F-000R

 €22,03h Oficial 1a pintorA0F-000V

 €22,40h Oficial 1a soldadorA0F-000Y



Reforma de la Coberta del Centre Cultural Parc Alegria de JUNEDA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3,50h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC206-00DW

 €9,64h Grup electrògen de 20 a 30 kVACZ15-00E4

 €4,50h Equip de raig de sorraCZ16-00EH



Reforma de la Coberta del Centre Cultural Parc Alegria de JUNEDA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €217,22t Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm, subministrada en sacs
de 0,8 m3

B03L-05MZ

 €0,18u Cargol autoroscant amb volanderaB0A5-06VX

 €0,91u Cargol autoroscant d'acer inoxidableB0A6-12X4

 €73,67m2 Perfil metàl•lic interior base de 48 mm i 0,70 mm de
gruix, amb perforacions en les parts planes, perfilat en
base d’acer galvanitzat o Z-Al-Mg i pre-lacat,
separadors tipus Z de xapa galvanitzada de 1,2 mm. de
gruix, 40 mm. de cantell, banda de polietilè a la cara
superior de la Z i fixats al perfil suport i aïllant
termo-acústic de panell rígid de llana de roca de 40
mm. de gruix i densitat 100 kg/m3, un vel negre
antidesprendiment per la cara inferior i perfil exterior de
coberta exterior de 40 mm i 0,6 mm. de gruix perfilat en
base d’acer galvanitzat o Z-Al-Mg i pre-lacat, fixat
mecànicament als separadors 

B0CH1-1GAR

 €66,25m2 Perfil metàl•lic interior base de 34 mm i 0,70 mm de
gruix, amb perforacions en les parts planes, perfilat en
base d’acer galvanitzat o Z-Al-Mg i pre-lacat,
separadors tipus Z de xapa galvanitzada de 1,2 mm. de
gruix, 50 mm. de cantell, aïllant termo-acústic de panell
rígid de llana de roca de 50 mm. de gruix i densitat 40
kg/m3, un vel negre antidesprendiment per la cara
inferior i perfil exterior de coberta exterior de 34 mm i
0,6 mm. de gruix perfilat en base d’acer galvanitzat o
Z-Al-Mg i pre-lacat, fixat mecànicament als separadors 

B0CH1-1GAS

 €7,71m Canal de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat, d'1,5 mm de gruix, 100 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a
canaló exterior

B0CHK-2ONB

 €2,08kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

B44Z-0LWQ

 €16,89m Carener de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,6
mm de gruix, de 60 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 8 plecs

B5ZA0-0J5R

 €19,34dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7JE-0GTM

 €12,66l Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de
protecció de l'acer

B898-2MHY



Reforma de la Coberta del Centre Cultural Parc Alegria de JUNEDA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €9.864,24ut Mitjans de Seguretat d'acord EstudiP122-NOU1 Rend.: 1,000P- 1

 €2,92kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements
d'ancoratge formats per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

P446-DMC9 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,28875/R 19,250000,015A01-FEP1 =xAjudant soldadorh

0,33600/R 22,400000,015A0F-000Y =xOficial 1a soldadorh

Subtotal... 0,62475 0,62475
Maquinària:

0,05250/R 3,500000,015C206-00DW =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

0,14460/R 9,640000,015CZ15-00E4 =xGrup electrògen de 20 a 30 kVAh

Subtotal... 0,19710 0,19710
Materials:

2,080002,080001,000B44Z-0LWQ =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 2,08000 2,08000

0,015622,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,91747

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,91747COST EXECUCIÓ MATERIAL



Reforma de la Coberta del Centre Cultural Parc Alegria de JUNEDA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €87,40m2 Subministrament i col•locació de sistema de coberta
sandwich acústica EUROSILENCE de Europerfil,
mitjançant la col•locació de perfil metàl•lic interior
Eurobase 48 CD (4.250.48) de 0,70 mm de gruix, amb
perforacions en les parts planes sistema Haironphone,
perfilat en base d’acer galvanitzat o Z-Al-Mg i Pre-lacat
en revestiment de Europerfil Esmeralda plus
(EP.C2.01) en color estàndard a definir segons D.F.
(acompleix exigències de la norma UNE-EN 10169
segons assajos fitxes tècniques del fabricant), fixat
directament a estructura metàl•lica existent, amb
separació entre recolzaments segons tabulats de
carregues del fabricant i carregues del CTE;
Disposició de separadors tipus Z de xapa galvanitzada
de 1,2 mm. de gruix, 40 mm. de cantell i 150 mm. de
desenvolupament, disposats segons sol·licitacions del
projecte, amb banda de polietilè o similar a la cara
superior de la Z per a ruptura de pont tèrmic i fixats al
perfil suport. Entre aquests separadors s'allotjarà un
aïllant termo-acústic, format per panell rígid de llana de
roca de 40 mm. de gruix , densitat 100 kg/m3 i vel
negre antidesprendiment per la cara inferior. Disposició
de perfil de coberta Eurocover 40N (3.341.40) de 0,6
mm. de gruix perfilat en base d’acer galvanitzat o
Z-Al-Mg i Pre-lacat en revestiment de Europerfil
Esmeralda plus (EP.C2.01) en color estàndard a definir
segons D.F. (acompleix exigències de la norma
UNE-EN 10169 segons assajos fitxes tècniques del
fabricant) fixat mecànicament als separadors Z.
Realitzat per personal especialitzat inclòs fixació i
elements auxiliars. Per a cobertes amb pendents
superiors al 10 %. Segons normes CTE y QTG.
Absorció acústica ? (w)= 0,70 segons assaig APPLUS
de 12/4469-192 de 23.08.2012 

P531-9T5V Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,83800/R 19,190000,200A01-FEPH =xAjudant muntadorh

4,55400/R 22,770000,200A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 8,39200 8,39200
Materials:

1,440000,180008,000B0A5-06VX =xCargol autoroscant amb volanderau

77,3535073,670001,050B0CH1-1GAR =xPerfil metàl•lic interior base de 48 mm i 0,70 mm de
gruix, amb perforacions en les parts planes, perfilat en
base d’acer galvanitzat o Z-Al-Mg i pre-lacat,
separadors tipus Z de xapa galvanitzada de 1,2 mm. de
gruix, 40 mm. de cantell, banda de polietilè a la cara
superior de la Z i fixats al perfil suport i aïllant
termo-acústic de panell rígid de llana de roca de 40
mm. de gruix i densitat 100 kg/m3, un vel negre
antidesprendiment per la cara inferior i perfil exterior de
coberta exterior de 40 mm i 0,6 mm. de gruix perfilat en
base d’acer galvanitzat o Z-Al-Mg i pre-lacat, fixat
mecànicament als separadors 

m2

Subtotal... 78,79350 78,79350



Reforma de la Coberta del Centre Cultural Parc Alegria de JUNEDA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,209802,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 87,39530

0,00%DESPESES INDIRECTES

87,39530COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €79,60m2 Subministrament i col·locació en vertical de perfil suport
interior Euroform 34 (4.271.34) de Europerfil, en 0,7
mm. de gruix, amb perforat rodó a tot ample tipus
R3-T6 (23% coef.), perfilat en base d’acer galvanitzat i
Pre-lacat en revestiment de Europerfil Esmeralda Plus
(EP.C2.01) en color Standard a definir segons DF
(acompleix exigències de la norma UNE-EN 10169
segons assajos fitxes tècniques del fabricant), fixat
directament a subestructura existent, amb separació
entre recolzaments segons tabulats de carregues del
fabricant i carregues del CTE, mes col·locació de perfil
separador tipus Zeta de 50 mm. de cantell, plegat en
acer galvanitzat de 1,20 mm. fixat al perfil suport. Mes
col·locació d’aïllament de panell llana de roca de 50
mm. de gruix y 40 kg/m3 de densitat i vel negre
antidesprendiment per la cara inferior, disposat entre
els separadors. Mes col·locació exterior en vertical de
perfil Eurocover 34N (4.265.34) de Europerfil, en 0,6
mm. de gruix, perfilat en base d’acer galvanitzat i
pre-lacat en revestiment de Europerfil Esmeralda Plus
(EP.C2.01) en color Standard a definir segons DF
(acompleix exigències de la norma UNE-EN 10169
segons assajos fitxes tècniques del fabricant), fixat
mecànicament al separadors Zeta, amb distancia entre
recolzaments segons tabulats de carregues del
fabricant i carregues del CTE. Col·locació incloent,
banda de polietilè o similar en el ala exterior dels
separadors Z per a ruptura de pont tèrmic, fixacions i
elements auxiliars. Segons normes CTE y QTG.
Absorció acústica ? (w)= 0,85 Classe B, segons assaig
APPLUS 16/11772-279 de 10.03.2016. 

P531-9T5W Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,83800/R 19,190000,200A01-FEPH =xAjudant muntadorh

4,55400/R 22,770000,200A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 8,39200 8,39200
Materials:

1,440000,180008,000B0A5-06VX =xCargol autoroscant amb volanderau

69,5625066,250001,050B0CH1-1GAS =xPerfil metàl•lic interior base de 34 mm i 0,70 mm de
gruix, amb perforacions en les parts planes, perfilat en
base d’acer galvanitzat o Z-Al-Mg i pre-lacat,
separadors tipus Z de xapa galvanitzada de 1,2 mm. de
gruix, 50 mm. de cantell, aïllant termo-acústic de panell
rígid de llana de roca de 50 mm. de gruix i densitat 40
kg/m3, un vel negre antidesprendiment per la cara
inferior i perfil exterior de coberta exterior de 34 mm i
0,6 mm. de gruix perfilat en base d’acer galvanitzat o
Z-Al-Mg i pre-lacat, fixat mecànicament als separadors 

m2

Subtotal... 71,00250 71,00250



Reforma de la Coberta del Centre Cultural Parc Alegria de JUNEDA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,209802,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 79,60430

0,00%DESPESES INDIRECTES

79,60430COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,80m Carener i remats lateral, de planxa d'acer galvanitzat i
prelacat de 0,6 mm de gruix, preformada i 60 cm de
desenvolupament, col·locat amb fixacions mecàniques

P5ZA3-5226 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,09870/R 18,780000,165A0D-0007 =xManobreh

7,22700/R 21,900000,330A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 10,32570 10,32570
Materials:

3,640000,910004,000B0A6-12X4 =xCargol autoroscant d'acer inoxidableu

18,5790016,890001,100B5ZA0-0J5R =xCarener de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,6
mm de gruix, de 60 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 8 plecs

m

Subtotal... 22,21900 22,21900

0,258142,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,80284

0,00%DESPESES INDIRECTES

32,80284COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,41m Canal de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat, d'1,5 mm de gruix, 100 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a
canaló exterior, col·locat amb fixacions mecàniques, i
segellat

P5ZJ2-HOAD Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,87850/R 19,190000,150A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

6,57000/R 21,900000,300A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 9,44850 9,44850
Materials:

1,080000,180006,000B0A5-06VX =xCargol autoroscant amb volanderau

8,257417,710001,071B0CHK-2ONB =xCanal de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat, d'1,5 mm de gruix, 100 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a
canaló exterior

m

0,4835019,340000,025B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

Subtotal... 9,82091 9,82091



Reforma de la Coberta del Centre Cultural Parc Alegria de JUNEDA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,141731,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,41114

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,41114COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,39m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats
d'acer fins a un grau de preparació Sa 1 segons la
norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans raig de sorra
seca i càrrega manual de runa sobre contenidor

P875-4SAI Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,69020/R 18,780000,090A0D-0007 =xManobreh

1,98270/R 22,030000,090A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 3,67290 3,67290
Maquinària:

0,40500/R 4,500000,090CZ16-00EH =xEquip de raig de sorrah

Subtotal... 0,40500 0,40500
Materials:

0,26066217,220000,0012B03L-05MZ =xSorra de sílice de 0 a 3,5 mm, subministrada en sacs
de 0,8 m3

t

Subtotal... 0,26066 0,26066

0,055091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,39365

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,39365COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,86m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció
amb grau de durabilitat L, per a classe d'exposició C3,
segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 2 capes,
capa d'imprimació d'i capa d'acabat de, amb un gruix
total de protecció de 120 µm, aplicat de forma manual

P8B2-G2E9 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,90961/R 19,190000,0474A01-FEP9 =xAjudant pintorh

10,44222/R 22,030000,474A0F-000V =xOficial 1a pintorh

Subtotal... 11,35183 11,35183
Materials:

2,3395712,660000,1848B898-2MHY =xPintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de
protecció de l'acer

l

Subtotal... 2,33957 2,33957

0,170281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,86168

0,00%DESPESES INDIRECTES



Reforma de la Coberta del Centre Cultural Parc Alegria de JUNEDA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

13,86168COST EXECUCIÓ MATERIAL



 

AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
 

  



Reforma de la Coberta del Centre Cultural Parc Alegria de JUNEDA

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST COBERTA CENTRE PARC ALEGRIA

Capítol 01  PRESSUPOST

1 P531-9T5V m2 Subministrament i col•locació de sistema de coberta sandwich acústica EUROSILENCE de Europerfil, mitjançant la
col•locació de perfil metàl•lic interior Eurobase 48 CD (4.250.48) de 0,70 mm de gruix, amb perforacions en les parts
planes sistema Haironphone, perfilat en base d’acer galvanitzat o Z-Al-Mg i Pre-lacat en revestiment de Europerfil
Esmeralda plus (EP.C2.01) en color estàndard a definir segons D.F. (acompleix exigències de la norma UNE-EN 10169
segons assajos fitxes tècniques del fabricant), fixat directament a estructura metàl•lica existent, amb separació entre
recolzaments segons tabulats de carregues del fabricant i carregues del CTE; Disposició de separadors tipus Z de xapa
galvanitzada de 1,2 mm. de gruix, 40 mm. de cantell i 150 mm. de desenvolupament, disposats segons sol·licitacions del
projecte, amb banda de polietilè o similar a la cara superior de la Z per a ruptura de pont tèrmic i fixats al perfil suport. Entre
aquests separadors s'allotjarà un aïllant termo-acústic, format per panell rígid de llana de roca de 40 mm. de gruix , densitat
100 kg/m3 i vel negre antidesprendiment per la cara inferior. Disposició de perfil de coberta Eurocover 40N (3.341.40) de
0,6 mm. de gruix perfilat en base d’acer galvanitzat o Z-Al-Mg i Pre-lacat en revestiment de Europerfil Esmeralda plus
(EP.C2.01) en color estàndard a definir segons D.F. (acompleix exigències de la norma UNE-EN 10169 segons assajos
fitxes tècniques del fabricant) fixat mecànicament als separadors Z. Realitzat per personal especialitzat inclòs fixació i
elements auxiliars. Per a cobertes amb pendents superiors al 10 %. Segons normes CTE y QTG. Absorció acústica ? (w)=
0,70 segons assaig APPLUS de 12/4469-192 de 23.08.2012

1 Coberta pista 988,000 988,000

2 Coberta escenari 114,000 114,000

1.102,000 87,40 96.314,80

2 P531-9T5W m2 Subministrament i col·locació en vertical de perfil suport interior Euroform 34 (4.271.34) de Europerfil, en 0,7 mm. de gruix,
amb perforat rodó a tot ample tipus R3-T6 (23% coef.), perfilat en base d’acer galvanitzat i Pre-lacat en revestiment de
Europerfil Esmeralda Plus (EP.C2.01) en color Standard a definir segons DF (acompleix exigències de la norma UNE-EN
10169 segons assajos fitxes tècniques del fabricant), fixat directament a subestructura existent, amb separació entre
recolzaments segons tabulats de carregues del fabricant i carregues del CTE, mes col·locació de perfil separador tipus
Zeta de 50 mm. de cantell, plegat en acer galvanitzat de 1,20 mm. fixat al perfil suport. Mes col·locació d’aïllament de panell
llana de roca de 50 mm. de gruix y 40 kg/m3 de densitat i vel negre antidesprendiment per la cara inferior, disposat entre
els separadors. Mes col·locació exterior en vertical de perfil Eurocover 34N (4.265.34) de Europerfil, en 0,6 mm. de gruix,
perfilat en base d’acer galvanitzat i pre-lacat en revestiment de Europerfil Esmeralda Plus (EP.C2.01) en color Standard a
definir segons DF (acompleix exigències de la norma UNE-EN 10169 segons assajos fitxes tècniques del fabricant), fixat
mecànicament al separadors Zeta, amb distancia entre recolzaments segons tabulats de carregues del fabricant i
carregues del CTE. Col·locació incloent, banda de polietilè o similar en el ala exterior dels separadors Z per a ruptura de
pont tèrmic, fixacions i elements auxiliars. Segons normes CTE y QTG. Absorció acústica ? (w)= 0,85 Classe B, segons
assaig APPLUS 16/11772-279 de 10.03.2016.

1 Panelat encavallada lateral 2,000 34,000 1,800 122,400

2 Panelat escenari 105,000 105,000

227,400 79,60 18.101,04

3 P446-DMC9 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat
a l'obra amb soldadura

1 Reforç estructural panells 200,000 200,000

200,000 2,92 584,00

4 P5ZA3-5226 m Carener i remats lateral, de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,6 mm de gruix, preformada i 60 cm de
desenvolupament, col·locat amb fixacions mecàniques

1 Carener coberta pista 38,250 38,250

EUR
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2 Carener coberta escenari 10,100 10,100

3 Caps coberta pista 2,000 26,350 52,700

4 Caps coberta escenari 2,000 11,800 23,600

124,650 32,80 4.088,52

5 P5ZJ2-HOAD m Canal de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,5 mm de gruix, 100 cm de desenvolupament, com a màxim,
amb 5 plecs, per a canaló exterior, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat

1 Canals coberta pista 2,000 36,000 72,000

2 Canals coberta escenari 8,750 11,000 19,750

91,750 19,41 1.780,87

6 P875-4SAI m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació Sa 1 segons la norma UNE-EN
ISO 8501-1, amb mitjans raig de sorra seca i càrrega manual de runa sobre contenidor

1 Estructura encavallades
principals

7,000 52,000 1,000 364,000

2 Estructura encavallades
laterals

4,000 17,000 0,600 40,800

3 Pilars HEB-180 6,000 1,000 7,000 42,000

446,800 4,39 1.961,45

7 P8B2-G2E9 m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat L, per a classe d'exposició C3, segons
UNE-EN ISO 12944-1, format per 2 capes, capa d'imprimació d'i capa d'acabat de, amb un gruix total de protecció de 120
µm, aplicat de forma manual

1 Estructura encavallades
principals

7,000 52,000 1,000 364,000

2 Estructura encavallades
laterals

4,000 17,000 0,600 40,800

3 Pilars HEB-180 6,000 1,000 7,000 42,000

446,800 13,86 6.192,65

8 P122-NOU1 ut Mitjans de Seguretat d'acord Estudi

1 Estudi de Seguretat i Salut 1,000 1,000

1,000 9.864,24 9.864,24

TOTAL    01 .01             PRESSUPOST                 138.887,57

EUR



 

PRESSUPOST DE CONTRACTA 
 
 

 

  
   

 
 
 
El present projecte puja la quantitat de CENT NORANTA-NOU MIL NOU-
CENTS VUITANTA-QUATRE euros, amb VINT-I-DOS cèntims (199.984,22 €). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joan Ma. Barrufet Roig i Jordi Bosch i Santos, arquitectes  
Juneda, setembre de 2022 

 
 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL  138.887,57 € 

19 % Despeses generals + benefici industrial  26.388,64 € 
Total parcial  165.276,21 € 
21 % IVA 34.708,01 € 

TOTAL  EXECUCIÓ  PER  CONTRACTA   199.984,22 € 
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8718029CG1081N

Emplaçament

Situació dins del nucli urbà de Juneda
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Alçat lateral

PLANTA I ALÇATS
Joan Ma. Barrufet Roig i Jordi Bosch Santos, arquitectes

02

E. 1/200

Planta

980 m²120 m²

Pista cobertaEscenari

1100 m²

Superfíce sota actuació

1  PILARS HEB180

2  ENCAVALLADES METÁL·LIQUES

3  BIGUES DE GELOSIA

4  CORRETGES Z.150

5  COBERTA DE PLACA DE FIBROCIMENT

(a extraure, previament a aquesta actuació)

7  CANAL DE XAPA GALVANITZADA

8  ESCENARI I ESPAIS ADJUNTS

(tancaments de mur ceràmic i cubrició amb

cavalls i bigues de fusta, acabat amb fibrociment)

(composició U.150 galvanitzades i L.60.60)

(composició perfileria L.60.60)

7

4

3

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1118

222222 2

222222 2

3

3

3

3

3

3 3

4

5

4

5

4

5

5

7

7

(s'actua recol·locant panells sandwich termo-acústics)

6  PANELLS ACÚSTICS VERTICALES

(millora de les prestacions acústiques i ocultació solar)

7

7

6

6 6

6 6

6 6

6
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A

ESCENARI PISTA COBERTA

A

A

A

C

C

C

C

B B

B B

B

B B

B B

B

B

A  COBERTURA DE PANELL DE XAPA SANDWICH

superfície = 988 m² + 114 m² = 1102 m² 

D

D

E

E

E

E

EE

B  TANCAMENTS VERTICALS DE XAPA SANDWICH

C  CANAL DE XAPA PLEGADA

D  CARENER DE XAPA PLEGADA

longitut = 38,25 m + 10,10 m = 48,35 m

E  REMAT DE PANELL, DE XAPA PLEGADA

longitut = 52,7 m + 23,6 m = 76,3 m

superfície = 122,4 m² + 114 m² = 227,4 m² 

longitut = 72 m + 19,75 m = 91,75 m
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